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 الكتاب : الجامعة المهمة ألسانيد كتب األئمة

 المؤلف : السيد العبلمة المجتهد مجدالدين المؤيدي

 الجامعة المهمة ألسانيد كتب األئمة
 لئلماـ الحجة / مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي

 
 المركز كلمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على سّيدنا محمد وعلى أىل بيتو الطيبين الطاىرين، 

 وبعد:
يسّر مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية بصعدة أف يقّدـ لك أخي المؤمن الكريم كتاب 

 الجامعة المهّمة ألسانيد كتب األئمة.
أخي المؤمن ىذا الكتاب وفاًء مّنا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا بالمشاركة  وإنما نقّدـ لك

في إخراج كنوز أىل البيت)ع( من مخابئها ، عرفاناً مّنا بتضحياتهم وجهادىم ، وتمسكاً بوصية 
جّدىم ، َصّلى اهلل َعليو وآلو وَسّلم، والتزاماً بفكرىم ونهجهم، الذي ىو منهج السّنة والقرآف، 

 أراده من عباده الرحماُف، فهم ورثة األنبياء، وحجج اهلل األمناء. وما
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

 وقد صدر عن مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية بصعدة حتى اآلف:
 ـ

 الكتاب
 المؤلف
 المحقق

1 
 المنير

 أحمد بن موسى الطبري



 علي سراج الدين عدالف
2 

 نهاية التنويو في إزىاؽ التمويو
 اإلماـ/ الهادي بن إبراىيم الوزيرالسيد 

 إبراىيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي-أحمد درىم حورية 
3 

 تنبيو الغافلين عن فضائل الطالبيين
 الحاكم الجشمي/ المحسن بن محمد بن كرامة

 ابراىيم يحيى الدرسي الحمزي
4 

 عيوف المختار من فنوف األشعار واآلثار
 يدياإلماـ/ مجدالدين بن محمد المؤ 

-5 
 أخبار فخ وخبر يحيى بن عبداهلل)ع( وأخيو إدريس بن عبداهلل)ع(

 أحمد بن سهل الرازي
 عبدالرقيب مطهر حجر

6 
 الوافد على العالم

 اإلماـ/ القاسم بن إبراىيم الرسي)ع(
 حمود بن عبداهلل األىنومي

7 
 الهجرة والوصية

 اإلماـ/ محمد بن القاسم بن إبراىيم الرسي)ع(
 أحمد عامر عبداهلل ناصر

 المختصر المفيد فيما ال يجوز اإلخبلؿ بو لكّل مكّلف من العبيد8
 القاضي العبلمة/ أحمد بن إسماعيل العلفي

-9 
 خمسوف خطبة للجمع واألعياد

 علي محمد فارع الحمزي -عبداهلل حسن الغالبي -



10 
 رسالة الثبات فيما على البنين والبنات
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 حمزة )ع( اإلماـ الحجة/ عبداهلل بن
-11 

 الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل
 اإلماـ/ مجدالدين بن محمد المؤيدي

-12 
 إيضاح الداللة في تحقيق أحكاـ العدالة

 اإلماـ/ مجدالدين بن محمد المؤيدي
-13 

 الحجج المنيرة على األصوؿ الخطيرة
 اإلماـ/ مجدالدين بن محمد المؤيدي

-14 
 أدعية مأثورة ألياـ األسبوع -ور الساطع الن

 اإلماـ الهادي/ الحسن بن يحيى القاسمي
 ػػػػػػػػػػ-

 كما شارؾ مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية بصعدة مشاركًة فعليًة في إخراج:
مجموع رسائل اإلماـ الهادي )ع(، تأليف اإلماـ الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)ع(،  -1

 اهلل بن محمد الشاذلي ، صدر عن مؤسسة اإلماـ زيد بن علي)ع( الثقافية.تحقيق عبد
العقد الثمين في تبيين أحكاـ األئمة الهادين، تأليف اإلماـ الحجة عبداهلل بن حمزة)ع(،  -2

 تحقيق عبدالسبلـ عباس الوجيو ، صدر عن مؤسسة اإلماـ زيد بن علي)ع( الثقافية.
اـ المهدي محمد بن القاسم الحوثي)ع(، صدر عن مؤسسة الموعظة الحسنة، تأليف اإلم -3

 اإلماـ زيد بن علي)ع( الثقافية.
المصابيح وتتمتو، تأليف السيد اإلماـ أبو العباس الحسني)ع(، والتتمة لعلي بن ببلؿ رضي -4

ـ اهلل عنو، تحقيق عبداهلل بن عبداهلل الحوثي، يصدر قريباً جداً إنشاء اهلل تعالى عن مؤسسة اإلما
 زيد بن علي)ع( الثقافية.
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 الحوثي)ع(، صدر عن مكتبة التراث اإلسبلمي.

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 وفي ىذه األياـ صدر عن مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية بصعدة:

 ـ
 الكتاب
 المؤلف
 المحقق

1 
 مع األنوارلوا

 )ثبلثة مجّلدات(
 اإلماـ / مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي

 محمد علي عيسى
2 

 مجموع كتب ورسائل اإلماـ األعظم زيد بن علي)ع(
 اإلماـ األعظم/زيد بن علي)ع(
 إبراىيم يحيى الدرسي الحمزي
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 اإلفادة في تاريخ األئمة السادة-3
 ن)ع(اإلماـ أبو طالب يحيى بن الحسي
 ىادي بن حسن بن ىادي الحمزي -إبراىيم بن مجدالدين المؤيدي 

4 
 الجامعة المهمة ألسانيد كتب األئمة

 اإلماـ/ مجدالدين بن محمد المؤيدي
-5 

 سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد
 السيد العبلمة/ محمد بن الحسن بن اإلماـ القاسم بن محمد)ع(



 إسماعيل بن مجدالدين المؤيدي
6 

 واب الكاشف لئللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياسالج
 ويليو/ الجواب الراقي على مسائل العراقي
 السيد العبلمة/ الحسين بن يحيى الحوثي

-7 
 كتاب أصوؿ الدين

 اإلماـ الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)ع(
 وىناؾ الكثير الطّيب في طريقو للخروج إلى النور إف شاء اهلل تعالى.-

رصة ألتوّجو بالشكر الجزيل لمؤسسة اإلماـ زيد بن علي)ع( الثقافية لدورىا البارز في وأغتنم الف
تأسيس مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية بصعدة، ونحمد اهلل تعالى أف كّنا جميعاً ثمره 
من ثمار إماـ أىل البيت الكراـ)ع( في ىذا العصر، موالنا اإلماـ الحجة/ مجدالدين بن محمد 

نصور المؤيدي أيده اهلل تعالى، متشّرفين بالعمل تحت رايتو، وما نحن إال حسنة من بن م
 حسناتو، والتفاتو من جنابو، بارؾ اهلل في أيامو، وجزاه عن اإلسبلـ والمسلمين خير الجزاء.
كما أتوّجو بالشكر الجزيل لكّل من شارؾ في إخراج ىذه الكنوز إلى النور، وأخّص بالذكر 

راـ الذين كاف لهم الدور البارز في جميع إصدارات مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلخواف الك
 اإلسبلمية بصعدة، وىم/

 علي بن مجدالدين بن محمد المؤيدي.
 ىادي بن حسن بن ىادي الحمزي.

 إسماعيل بن مجدالدين بن محمد المؤيدي.
 صالح علي علي أبو زيد.
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دير، بالدعاء الخالص لموالنا شيخ اإلسبلـ وإماـ أىل البيت وأخيراً أتوجو إلى اهلل العلي الق
الكراـ، مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أّيده اهلل تعالى، على رعايتو الكريمة للمركز ، 

فمن حرصو الشديد على بعث كنوز أىل البيت)ع( ومفاخرىم ؛ كاف ىذا المركز، نسأؿ سبحانو 
لو ذلك في ميزاف حسناتو، وأف يجزيو عن أّمة جده خير وتعالى بحّق محمد وآلو، أف يكتب 
 الجزاء، وأف يمّد في عمره المبارؾ.



 والحمد هلل أّوالً وآخرًا، وصلى اهلل على سّيدنا محمد وعلى أىل بيتو الطيبين الطاىرين.
 مدير المركز/

 ابراىيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي
 (91064(، ص ب )511816صعدة، ت) –اليمن 

 
 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 وبو نستعين
 ]مقدمة المؤلف[

الحمُد هلل الذي رفع درجات العلماء العاملين، وَحفظ بهم نيِّراِت ُحَجِجِو على العالمين، 
 َوَوَصُلهم بمتواتِر إْفضاِلِو وغامر نواِلِو، وأبْػَلَغُهم من كرامتو أعلى ِعلِّيين.

، خاتم النبيين، وإماـ المرسلين، أبي القاسم  والصبلة والسبلـ على رسولو األعظم، وأمينو األكـر
 محمد بن عبداهلل بن عبد المطلب بن ىاشم.

وعلى أخيو ووصيِّو، وابن عمِّو ونجيِّو ووليِّو، وباب مدينِة علمو، من َيُدوُر معو الحُق والقرآُف، 
خرى بمنزلة نفسو كما المنزَِّؿ منو تارًة بمنزلِة ىاروف من موسى بن عمراف ػ عليهم السبلـ ػ، وأ

نطق بو القرآف في آؿ عمراف، وليِّ المؤمنين بنصِّ الكتاب المبين، وموالىم بتبليغ سيد 
المرسلين، أمير المؤمنين وسّيد الوصيين، وأخي سّيد النبيين ػ صلوات اهلل وسبلمو عليهم 

 أجمعين ػ أبي األئمة األطايب، والنجـو الثواقب، علي بن أبي طالب.
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وعلى عترتو وورثتو، خيرِة اهلل من ذؤابة إسماعيل، وَحَملِة ُحجَّتو من ُسبللة إبراىيم الخليل، قرناء 
الكتاب، وأمناء رب األرباب، وأماف أىل األرض من استئصاؿ العذاب، مصابيح الظَُّلِم، 

لمودَّة ومفاتيح البُػَهم، وينابيع الِحكم، المشهود لعصمة جماعتهم وُحّجيِة إْجماعهم، بآي ا
واألمر بالطاعة واالصطفاء، والتطهير وأحاديث الكساء، وأخبار التمسك والسفينة، وما ال 

 ُيحاُط بو كثرًة كتاباً وسنًة.
َوبَػْعُد؛ فإنو التمس مني جماعة من بدور الدِّراية، وُنجوـِ الهداية، الراغبين في أفضل الرغائب، 

ىو بالحقيقة حياة الدارين، وحيازُة شرؼ والمقبلين على أجل المكاسب، وأشرؼ المطالب، و 
 الحظين:

 وكّل فضيلٍة ولها سناء .... وجدت العلم من ىاتيك أسنى



 فبل تعتد غير الِعلم كنزاً .... فإف الِعلَم كنٌز ليس يَػْفنى
َفِع اللَُّو [، }يَػرْ 28وكفى بما أثنى العليُّ األعلى }ِإنََّما َيْخَشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر:

[، }ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن 11الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت{ ]المجادلة:
ْلِعْلِم [، }َشِهَد اللَُّو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبَلِئَكُة َوُأوُلو ا9يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف{ ]الزمر:

({ 57({ ]آؿ عمراف[، }َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم)18قَاِئًما بِاْلِقْسِط اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم)
 ]الدخاف[.

، من عيوف المنطوؽ  ، الُمكّبين على ارتشاؼ الرحيق المختـو المشّمرين في اجتناء العلـو
، من أعياف القرابة، وكراـ  العصابة، ممن يسَّر اهلل لنا ولهم االجتماع، واألخذ والسماع،  والمفهـو

كثَّر اهلل عددىم، ويسَّر مددىم، وحماىم اهلل تعالى وتواّلىم، وبارؾ للجميع فيما َأْوالىم، وأفرغ 
 علينا وعليهم أنوار ىداه، وغمرنا وإياىم بشآبيب عفوه ورضاه.
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رؽ الرواية معتمدي، وُأوضِّح لهم األسانيد النافعة أف أوصل سندىم بسندي، وأصحِّح لهم في ط
الجامعة إلى أربابها، الموصلة بفضل اهلل تعالى إلى إتياف البيوت من أبوابها، كما ىي السنة 
الماضية عند علماء اإلسبلـ، والطريقُة المرضية بين ذوي الَحلِّ واإلبراـ، استسماناً للَورَـ، 

 نور السها مع إضاءة مصابيح السماء. وتوسُّماً لرسوِخ الَقَدـ، وأين
َمنَّ علينا باالتصاؿ إلى مشائخ أعبلـ كراـ، ىم نجوـُ سماء اإلسبلـ،  -ولو المنُّ  -إالّ أف اهلل 

وحرسُة الكتاب وُسّنِة سيد األناـ، اقتبسُت لمحًة من ضياء أنوارىم، واغترفُت غرفة من معين 
العلِم من اأُلصولين واآللِة: نحٍو وتصريٍف ومعاٍف  أنهارىم، ووقع لي السَّماُع عليهم في فنوفِ 

 وبياٍف وبديٍع ومنطٍق ومتِن اللُّغِة.
 وفي الحديث والتفسير وعلـو المعاملة، وفروع الفقو والفرائض، والتواريخ والسَِّير.

وأجازوا لي إجازاٍت خاصة وعامَّة ػ رضي اهلل عنهم، وجزاىم عن اإلسبلـ والمسلمين أفضل 
 ػ.الجزاء 

ـَ اإلمتناع، على قصر الباع وِقلَِّة المتاع، امتثاالً لما َوَرَد في السُّنة  فرجَّحُت اإلجابة وَعَد
والقرآف، من تحّتم التبليغ والتبياف، والوعيد على الكتماف، وإجبلاًل ألمثاؿ قولو جلَّ وعبل: 

 [.2}َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتػَّْقَوى{ ]المائدة:
 التوفيق، وأستمدُّ منو التسديد والهداية إلى أقـو طريق : قد أجزُتو أف يروَي عني فأقوؿ وباهلل

 جميع ما صّحت لي روايتُو، وما ثَػَبَت لو عني من روايٍة ودراية وتأليف.
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وقد َصحَّت لنا بحمد اهلل وفضلو في الرواية طرؽ عديدٌة، وأسانيد واسعٌة مفيدة، وقد َضمَّْنُت 
( نفع اهلل بها، 1ار منها في بحث من التحف الفاطمية شرح الزلف اإلمامية)بعض المخت

وذكرُت الطرؽ المسلسلة بأعبلـ األمة وىداة األئمة، المتصلة بباب مدينة العلم أمير المؤمنين 
وتلك طريٌق  -صلوات اهلل عليهم أجمعين  -وسّيد الوصيين، عن خاتم النبيين وسّيد المرسلين 

 و في جميع مؤلفاتو.إلى من اتصلت ب
، أُحد مقاصِده ىذا الشأف، على  نعم، وقد كاف وقع االبتداء في كتاب جامع لفنوف من العلـو

صفة يتصل بها سنُد كلِّ مؤلٍَّف إلى صاحبِو بجميع ما نختاُر من الطرؽ، بغير تحويل على كتب 
نفع إف شاء اهلل تعالى؛ اإلجازات، ليكوف أقرب انتوااًل، وأسهل منااًل، وبو يُػْرجى ُعُموـُ ال

فاقتضى الحاؿ التعجيل بهذا، وإف يسَّر اهلل تعالى في المهلة ومكَّن كاف اإلتماـ إف شاء اهلل 
 تعالى لذلك المراـ.

وقد وسمُت ذلك المجموع المبارؾ إف شاء اهلل بلوامع األنوار، وقد تحّصل اآلف ِبَمنِّ اهلل 
افية من الفصل الخامس باختصار، الشتمالو على سبحانو، وىو عشرة فصوؿ، نُورد ىنا زبدة ش

 السند إلى أغلب مؤلفات أئمتنا األعبلـ، وسائر علماء اإلسبلـ ػ رضي اهلل عنهم ػ وىو ما نصو:
الفصل الخامس]في تفصيل المختار من أسانيد رواة العلـو واآلثار، الطرقات إلى مؤلَّفات آؿ 

 الرسوؿ)ص([
اة العلـو واآلثار، ولُنقّدـ الطرقات إلى مؤلفات آؿ الرسوؿ، في تفصيل المختار من أسانيد رو 

قرناء التنزيل، وأمناء الملك الجليل، ػ على جّدىم وعليهم أفضل الصبلة والتسليم والتكريم 
 والتبجيل ػ.

 
__________ 

 .3/ط409 -( 1)
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 ]السند إلى مؤلَّفات اإلماـ األعظم زيد بن علي)ع([
ا اإلسناد الشريف، ِمْن لدى المؤلف إلى اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن ]وكل من اتصل بو ىذ

 حمزة)ع( فهو الطريق إليو في جميع ما َلُو[



وأوالىا تقديماً وتشريفاً، وأّولها تقدماً وتأليفاً: مؤلفات إماـ آؿ الرسوؿ، وصفوة أسباط الوصيِّ 
،  والبتوؿ، فاتح باب الجهاد واالجتهاد، ومقيم حجة اهلل في أرضو على العباد، الوليِّ بن الوليِّ

عليهم صلوات الملك العلي،  -أمير المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي 
 .-وعلى سلفهم وخلفهم من أىل البيت المطهر النبوي 

م وقد سبقت الطرُؽ في لوامع األنوار مستوفاة إلى اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد ػ عليه
 السبلـ ػ في اإلسناد الُجملي، وإلى َمْن بيننا وبينو في الفصوؿ السابقة.

عليو  -، ونورد ىنا سنداً عالياً ليس بيني وبين اإلماـ -عليو السبلـ  -فأروي بها جميعها عنو 
فيو وفي كثير من الطرؽ إليو وإلى أئمة الهدى بفضل اهلل تعالى إال أعبلـ النبوة، قرناء  -السبلـ 

تاب، وأمناء رّب األرباب، من بين إماـٍ سابق، أو مقتصٍد الحٍق، كما قاؿ اإلماـ األعظم الك
ُحجَّة الرحمن، المنصور باهلل أبو محمد، عبداهلل بن حمزة بن سليماف، عليهم تحيات الملك 

 الديَّاف:
 واهلل ما بيني وبين محمٍَّد .... إال امرٌؤ ىاٍد نماُه ىادِ 

 ..إلى قولو:
 لي عن أبي عن جدِّه .... وأبو أبي فهو النَّبيُّ الهاديكم بين قو 

 وفتًى يقوُؿ روى لنا أشياُخنا .... ما ذلك اإلسناُد من إسنادي
 ما أحسن النظَر الصحيَح لُمْنِصٍف .... في مقتضى اإلصدار واإليراد

 ...األبيات.
ي، حرصاً على اقتباس وألعبلـ األئمة، وعلماء األمة، معظم الرغبة في مثل ىذا المسلسل النبو 

، ذلك من فضل اهلل علينا وعلى الناس، ولكن  أنوارىم، والتماس آثارىم، والمرء مع من أحبَّ
 أكثر الناس ال يشكروف.
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فأقوؿ حامداً هلل كما يجُب لجبللو، ومصلياً ومسلماً على رسولو محمد وآلو: يروي الُمْفتقُر إلى 
عفا اهلل عنهما، وغفر لهما وللمؤمنين ػ مجُموَعي اإلماـ  اهلل تعالى مجُد الدين بن محمد ػ

،  -عليهما السبلـ  -األعظم، الوليِّ بن الولي، أمير المؤمنين زيد بن علي  الحديثيَّ والفقهيَّ
وسائر مؤلفاتو ورسائلو، بجميع الطرؽ السابقة في لوامع األنوار، إلى اإلماـ األجل المنصور باهلل 

التي أعبلىا عن سيدي وشيخي  -عليو السبلـ  -قاسم بن محمد عز وجل أبي محمٍد ال
ووالدي العبلمة الولي، شيخ آؿ محمٍد، محمد بن منصور بن أحمد بن عبداهلل بن يحيى بن 



الحسن بن يحيى بن عبداهلل بن علي بن صبلح بن علي بن الحسين بن اإلماـ الهادي إلى 
قراءًة وإجازًة عامة، عن شيخو والدنا المجدد  الحق ِعزَّ الدين بن الحسن ػ رضي اهلل عنهم ػ

للدين أمير المؤمنين المهدي لدين اهلل رب العالمين أبي القاسم، محمد بن القاسم الحسيني 
الحوثي سماعاً عليو للبحر الزخار، وتخريج ابن بهراف، وغاية ابن اإلماـ، وكشاؼ الزمخشري، 

 وغيرىا كثيٌر.
قدر عشرين عامًا، وانتقل من وطنو ىجرة ضحياف إلى مقاـ  - عليو السبلـ -فقد الـز اإلماـ 

اإلماـ الشريف، بجبل برط المنيف، عقيَب خروجو من صنعاء اليمن، مع َمْن ورد إلى اإلماـ 
 للهجرة من سائر األعبلـ ػ رضواف اهلل عليهم ػ.

ما صّح والقصد ىنا اإلشارُة إلى االتصاؿ بذكر بعض كتب السماع، وإجازة عامة في جميع 
عن شيخو اإلماـ األواه المنصور باهلل أمير المؤمنين أبي عبداهلل،  -عليو السبلـ  -لئلماـ 

محمد بن عبداهلل الوزير سماعاً عليو في تجريد اإلماـ المؤيد باهلل، وأصوؿ األحكاـ لئلماـ 
ميعهم المتوكل على اهلل، وشفاء األمير الحسين، وشرح غاية ابن اإلماـ، وغير ذلك ػ على ج

 السبلـ ػ.
وإجازًة عامة في جميع ما صّح لئلماـ، وقد الزمو من ابتداء النشأة إلى أياـ اإلمامة، بوطنو 

 ىجرة الّسر من نواحي صنعاء.
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وعن شيخو السيد اإلماـ، عالم بني الحسن، محمد بن محمد بن عبداهلل الِكْبِسيِّ ػ رضي اهلل 
د اإلماـ المؤيد باهلل، وأمالي اإلماـ أبي طالب، وشفاء األمير تعالى عنهم ػ سماعاً عليو في تجري

 الحسين، وشرح الغاية، وشرح التلخيص، وغير ذلك كثير.
والقصد اإلشارة كما سبق، وقد ذكرُت مسموعاتهم وطرقاتهم وإجازاتِهم وأعياف مشائخهم 

 مستوفاة في لوامع األنوار، وفي ذلك كفايٌة وافيٌة إف شاء اهلل تعالى.
فأمَّا اإلماـ المنصور باهلل محمد بن عبداهلل، فعن مشائِخِو الثبلثة: السيد اإلماـ، بدر اآلؿ 
الكراـ، يحيى بن عبداهلل بن عثماف الوزير، والسيد اإلماـ حافظ اليمن، سّيد بني الحسن، 

مد بن أحمد بن زيد الكبسي، والسيد اإلماـ، حافظ علـو العترة الكراـ، مؤلِّف أنوار التماـ، أح
 يوسف بن الحسين زبارة الحسني.

وثبلثتهم يرووف عن السيد العبلمة، حافظ علـو آؿ محمٍد، الحسين بن يوسف زبارة، عن أبيو 
العبلمة يوسف بن الحسين، عن أبيو العبلمة حافظ العلـو واألسانيد الحسين بن أحمد، عن 



ماـ المؤيد باهلل محمد، عن أبيو شيخو السيد العبلمة عامر بن عبداهلل بن عامر الشهيد، عن اإل
 اإلماـ األعظم المنصور باهلل القاسم.

وأما السيد اإلماـ محمد بن محمد بن عبداهلل الكبسي، وكذا السيد اإلماـ أحمد بن زيد 
الكبسي أيضاً، فيروياف عن شيخهما السيد اإلماـ، نجم العترة األعبلـ، محمد بن عبد الرب بن 

مة إسماعيل بن محمد، عن أبيو العبلمة محمد بن زيد، عن أبيو محمد، عن عمو السيد العبل
العبلمة زيد بن المتوكل، عن أبيو اإلماـ المتوكل على اهلل إسماعيل، عن أبيو اإلماـ المنصور 

 .-عليهم السبلـ  -باهلل القاسم بن محمد 
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ى عنهما ػ ذلك وغيره، عن ويروي المفتقر إلى اهلل تعالى مجد الدين بن محمد ػ عفا اهلل تعال
عن شيخو شيخ األعبلـ، السيد اإلماـ، نجم آؿ الرسوؿ،  -رضي اهلل تعالى عنو  -والده 

وحافظ المعقوؿ والمنقوؿ، زين العابدين، كعبة المسترشدين، ُحجَّة عصره، وربَّانيِّ دىره، 
ثري البصير ػ رضواف صاحب الكرامات البيِّنات، إماـ آؿ محمٍد، عبداهلل بن أحمد المؤيدي العن

اهلل عليو ػ سماعاً فيما أسمَع عليو فيو، كأمالي اإلماـ المرشد باهلل، وأنوار اإلماـ الحسن بن بدر 
الدين، واعتصاـ اإلماـ القاسم بن محمد، وغاية ولده الحسين بن القاسم، وثمرات الفقيو 

 يوسف، وغيرىا.
غيرُه، عن شيخو شيخ اإلسبلـ، وحافظ وإجازًة عامة في جميع ما صحَّ لو، وىو يروي ذلك و 

عبداهلل بن علي بن علي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -الشيعة األعبلـ، الولي محّب آؿ النبي 
الغالبي، سماعاً عليو في مجموع اإلماـ األعظم زيد بن علي، وأمالي حفيده اإلماـ أحمد بن 

المؤيد باهلل، وأمالي اإلماـ أبي طالب، عيسى بن اإلماـ زيد بن علي، وشرح التجريد لئلماـ 
وأمالي اإلماـ المرشد باهلل، والبحر الزخار وتخاريجو، واعتصاـ اإلماـ القاسم، وتتّمتة أنوار 

 التماـ، وغيرىا كثيٌر عنو، وعن غيره من المشائخ.
وىو يروي ذلك وغيره عن شيخيو السيدين اإلمامين الحافظين: أحمد بن زيد الكبسي، وأحمد 

 .-عليو السبلـ  -ن يوسف زبارة، بطرقهما السابقة إلى اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد ب
واإلماـ األعظم المجدد للدين، أمير المؤمنين، المنصور باهلل رب العالمين، القاسم بن محمد 

 يروي ما ذكر وغيره، عن شيخيو السيدين اإلمامين، أمير الدين بن عبداهلل -عليو السبلـ  -
الهدوي، وإبراىيم بن المهدي القاسمي الجحافي، عن شيخيهما: السيد الحافظ اإلماـ، أحمد 



بن عبداهلل بن أحمد بن السيد صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير، عن اإلماـ المتوكل على 
 اهلل يحيى شرؼ الدين ػ عليهم السبلـ ػ.
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محمد جميع ذلك، عن السيد العبلمة صبلح بن  )ح(، ويروي اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن
 أحمد بن عبداهلل الوزير، عن أبيو، عن اإلماـ المتوكل على اهلل ػ عليهم السبلـ ػ.

ولئلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد، إلى اإلماـ المتوكل على اهلل، طرٌؽ، ىذه المختارُة 
 ء اهلل تعالى.منها، وعند االحتياج إلى غيرىا نورده في موضعو إف شا

واإلماـ األعظم، البحر الِخَضمُّ، أمير المؤمنين، المتوكل على اهلل رب العالمين، يحيى شرؼ 
الدين بن شمس الدين بن اإلماـ المهدي لدين اهلل أحمد بن يحيى المرتضى، يروي ما ذُكر 

ن اإلماـ وغيره، عن اإلماـ المنصور، أمير المؤمنين، محمد بن علي السراجي الَوَشِلّي، ع
المؤتمن، الهادي إلى الحق أبي الحسن، أمير المؤمنين، عز الدين بن الحسن بن اإلماـ الهادي 

إلى الحق علي بن المؤيد، عن اإلماـ المتوكل على اهلل، أمير المؤمنين، الُمطّهر بن محمد بن 
يحيى سليماف الحمزي، عن اإلماـ األعظم، أمير المؤمنين، المهدي لدين اهلل، أحمد بن 

المرتضى، عن أخيو السيد اإلماـ، الهادي بن يحيى، والفقيو العبلمة محمد بن يحيى 
المذحجي، عن الفقيو العبلمة القاسم بن أحمد بن حميد، عن أبيو، عن جده حساـ الدين 

الشهيد حميد بن أحمد الَمَحلِّيِّ الهْمدانيِّ الواِدعيِّ ػ رضي اهلل تعالى عنهم ػ عن اإلماـ الحجة 
 لمجدد للدين، أمير المؤمنين، المنصور باهلل رب العالمين، عبداهلل بن حمزة.ا
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أيضاً، بقراءتو للمجموع على شيخو السيد  -عليو السبلـ  -)ح(، ويروي اإلماـ شرؼ الدين 
اإلماـ، محّدث اليمن، مؤّلف الهداية والفصوؿ، صاـر الدين، إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل 

قراءتو على شيخ العترة ومحّدثها ومفّسرىا وفقيهها وحافظ علومها، السيد اإلماـ الوزير، ب
صبلح الدين أبي العطايا عبداهلل، بقراءتو على أبيو السيد اإلماـ العابد الزاىد، ُمؤّلف صلة 
اإلخواف، يحيى بن السيد اإلماـ، علم األعبلـ، المهدي بن القاسم الحسيني الزيدي نسباً 

راءتو على السيد اإلماـ الواثق باهلل المطهر، بقراءتو على أبيو اإلماـ المهدي لدين ومذىباً، بق
اهلل أمير المؤمنين محمد، بقراءتو على أبيو اإلماـ المتوكل على اهلل المظلل بالغماـ، أمير 



المؤمنين، المطهر بن يحيى، بقراءتو على الشيخ العبلمة المذاكر، محمد بن أحمد بن أبي 
رضي اهلل تعالى عنهم ػ بقراءتو على اإلماـ الشهيد، المهدي لدين اهلل أمير المؤمنين،  الرجاؿ ػ

أحمد بن الحسين، بقراءتو على شيخ الشيعة العبلمة أحمد بن محمد بن القاسم األكوع، 
عليهم السبلـ  -المعروؼ بشعلة ػ رضي اهلل تعالى عنهم ػ، عن اإلماـ الحجة عبداهلل بن حمزة 

 ػ.
نروي بهما  -عليو السبلـ  -اتاف الطريقتاف إلى اإلماـ المنصور باهلل ]عبداهلل بن حمزة[نعم، وى

جميع مروياتو ورسائلو وأشعاره ومؤلفاتو، الجامعة النافعة، التي منها: كتاب الشافي، وقد تضّمن 
، وأمالي إسناَد مجموع اإلماـ األعظم زيد بن علي، واألماليات األربع: أمالي اإلماـ المؤيد باهلل

اإلماـ أبي طالب، وأمالي المرشد باهلل الخميسية واالثنينية، وكتاب المحيط باإلمامة لعالم 
 الشيعة وحافظهم، أبي الحسن علي بن الحسين الزيدي ػ رضي اهلل تعالى عنو ػ.

ومناقب ابن المغازلي، وتهذيب الحاكم، وأمالي السَّماف، ومناقب أحمد بن حنبل، واألمهات 
 لبخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي، والموطأ، وغير ذلك.الست: ا
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وكذلك جميع ما يروى عن اإلماـ المهدي لدين اهلل أحمد بن الحسين، واإلماـ المطهر بن 
يحيى، وجميع مرويات اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن المطهر، ومؤلفاتو، منها: المنهاج 

ماـ زيد بن علي، والمجموع المهدوي، وجميع مرويات اإلماـ المهدي الجلي شرح مجموع اإل
 أحمد بن يحيى بن المرتضى، ومؤلفاتو، منها: البحر الزخار، واألزىار، وشرحو الغيث المدرار.
وكل ما يروى عن اإلماـ المطهر بن محمد الحمزي، وجميع مرويات اإلماـ الهادي إلى الحق 

 منها: المعراج شرح المنهاج، وشرح البحر. عز الدين بن الحسن، ومؤلفاتو،
 وجميع مرويات اإلماـ محمد بن علي السراجي.

 وجميع مرويات المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين ومؤلفاتو.
وجميع مرويات اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد ػ عليهم السبلـ ػ، ومؤلفاتو، منها: 

 االعتصاـ، واألساس.
ليهم السبلـ ػ بالطريق المتصلة بو، وكذا من بينهم من نجـو العترة وعلماء كلُّ إماـ منهم ػ ع

الشيعة ػ رضي اهلل عنهم ػ كمرويات الفقيو الشهيد، ُحساـ الدين حميد بن أحمد الَمَحلِّي ػ 
 رضواف اهلل تعالى عليو ػ ومؤلفاتو: الحدائق الوردية، ومحاسن األزىار، وغيرىا.

 -د الشريف، ِمْن لدينا إلى اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة وكل من اتصل بو ىذا اإلسنا



فهو الطريق إليو في جميع ما َلُو؛ فإف ذكرنا شيئاً من ذلك فيما بعد، وإال ففي  -عليو السبلـ 
 ىذا كفاية وافية.

في  -عليو السبلـ  -ونعوُد إلى تماـ السند: قاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة 
شافي، في إسناد مجموع الفقو لزيد بن علي: )أخبرنا الشيخ األجل األوحد، حساـ الدين، ال

الحسن بن محمد الرصاص ػ رحمو اهلل ػ قراءًة عليو، وأخبرنا الشيخ األجل العالم الفاضل، 
.  محيي الدين، عمدُة المتكّلمين، محمد بن أحمد بن الوليد الَعْبَشميُّ القرشيُّ

( ػ نفع اهلل 1سم آخر )حميٌد(، وقد نبهت على ذلك في التحف الفاطمية)قلت: وللشيخ ىذا ا
 بها ػ.

__________ 
 .3/ط236...  -( 1)
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قاال: أخبرنا القاضي األجّل، اإلماـ شْمُس الدين، جماؿ اإلسبلـ والمسلمين، جعفر بن أحمد 
 ند القاضي جعفر اآلتي.بن عبد السبلـ بن أبي يحيى ػ رضواف اهلل تعالى عليو ػ إلى آخر س

)ح(، ويَػْروي اإلماـ المتوكُل على اهلل شرُؼ الدين، عن السيد صاـر الدين إبراىيم بن محمد بن 
عبداهلل الوزير ػ رضي اهلل تعالى عنهم ػ عن أبيو ، عن جده، عن السيد العبلمة ُمتمِّم الشفاء 

ن صاحب الياقوتة، عن صبلح بن الجبلؿ، عن السيد العبلمة الهادي بن يحيى بن الحسي
اإلماـ األعظم الولي أمير المؤمنين المهدي لدين اهلل علي بن محمد، عن القاضيين العالمين: 
أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي، وأحمد بن علي ُمْرِغٍم ػ رضي اهلل تعالى عنهما ػ، عن اإلماـ 

د، المتوفى سنة ثبلث المهدي لدين اهلل محمد بن المطهر، عن األمير المؤيد، عالم آؿ محم
وسبعمائة، المقبور بصارة من ببلد جماعة، ابن ترجماف الدين، الملقب المهدي، بن األمير 
الداعي إلى اهلل شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى، عن األمير الكبير، حافظ 

مد بن العترة، الناصر للحق، مؤّلف الشفاء، أبي طالب، الحسين بن بدر الدين محمد بن أح
يحيى بن يحيى، عن األمير الخطير، مؤلف القمر المنير، علي بن الحسين بن يحيى بن يحيى، 

عن الشيخ العالم المفسر، محيي الدين، عطية بن محمد النجراني، عن شيخي آؿ الرسوؿ، 
الداعيين إلى اهلل تعالى: شمس الدين وبدره، ورأس اإلسبلـ وصدره، يحيى ومحمد ابني أحمد 

 بن يحيى، عن القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد ػ رضي اهلل عنهم ػ. بن يحيى
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أيضاً، عن الفقيو جماؿ الدين علي بن أحمد  -عليو السبلـ  -)ح(، ويروي اإلماـ شرؼ الدين 
الشظبي، عن الفقيو جماؿ الدين علي بن زيد بن الحسن، عن السيد اإلماـ أبي العطايا عبداهلل 

دي، عن الفقيو نجم الدين يوسف بن أحمد بن عثماف، عن القاضي العبلمة بن يحيى بن المه
شرؼ الدين الحسن بن محمد النحوي، عن الفقيو عماد الدين يحيى بن الحسن البحيبح، عن 
األمير المؤيد بن أحمد ػ رضي اهلل تعالى عنهم ػ بسنده المتقدـ إلى القاضي شمس الدين جعفر 

 ػ. بن أحمد ػ رضواف اهلل عليهم
)ح(، ويروي اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن المطهر، عن السيد العبلمة األمير صبلح بن 
اإلماـ المهدي لدين اهلل إبراىيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى 

بن يحيى، عن األمير الحسين بن بدر الدين، عن أبيو الداعي إلى اهلل بدر الدين محمد بن 
د بن يحيى بن يحيى ػ عليهم السبلـ ػ، عن القاضي جعفر بن أحمد ػ رضواف اهلل عليو ػ، أحم
 قاؿ:

أخبرنا الشيخ اإلماـ، شرؼ الفقهاء، قطب الدين، أبو الحسن، أحمد بن أبي الحسن الكنيُّ ػ 
طّوؿ اهلل عمره ػ قاؿ: أخبرنا الشيخ اإلماـ فخر الدين أبو الحسين زيد بن الحسن البيهقي 

نسبة إلى قرية بخراساف ببلد الري، قدمها حاجاً في شعباف سنة أربعين وخمسمائة  -روقني الب
-. 

شمس الدين  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -)ح(، نعم، ويروي األميراف شيخا آؿ رسوؿ اهلل 
يحيى بن أحمد، وبدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى، عن اإلماـ األعظم المتوكل 

، عن شيخ اإلسبلـ زيد بن الحسن البيهقي، -عليو السبلـ  -لرحمن أحمد بن سليماف على ا
 قاؿ:
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أخبرنا الحاكم أبو الفضل، وىب اهلل بن الحاكم أبي القاسم عبيداهلل بن عبداهلل بن أحمد 
ي، الُحسَكاني، قاؿ: أخبرنا أبي، قاؿ: أخبرنا أبوسعد عبد الرحمن بن الحسن بن علي النيسابور 
بقراءتي عليو من أصلو وىو يسمع: أف أبا الفضل محمد بن عبداهلل بن محمد بن المطلب 

الشيباني أخبرىم بالكوفة، قاؿ: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي 
 القاضي بالرملة، قراءًة عليو من كتابو سنة ثماني عشرة وثبلثمائة.

ين أحمد بن أبي الحسن الَكنّي المتقدـ أيضاً، عن الشيخ )ح(، نعم، ويروي الشيخ قطب الد



حافظ علـو األئمة أبي الفوارس تُػْوراف شاه ػ بضم المثناة من أعلى، فواٍو ساكنٍة، فراٍء، فألٍف، 
فنوٍف ػ وشاه ػ بمعجمة، فألف فهاء، بن خسرو شاه، بخاء معجمة، فسين فراء مهملتين، فواو، 

بابوبيو ػ بموحدتين من تحت، بينهما ألف، فواو، فمثناة من  فشين معجمة، فألف فهاء ػ ابن
تحت، فهاء ػ الجيلي، عن الشيخ العالم المكنى بعدؿ أىل األرض، أبي علي بن آموج، ويقاؿ: 

علي بن آموج ػ وآموج كصابوف ػ، عن الشيخ الحافظ مصّنف الشرح المرجوع إليو، زيد بن 
فبلـ مشددة، فألف، فراء، فياء النسبة، عن الشيخ محمد الجيلي الَكبلَِّري ػ بكاؼ مفتوح، 

الجليل علي بن محمد بن الخليل، عن القاضي األجل يوسف بن الحسن الجيلي خطيب اإلماـ 
، عن اإلماـ المؤيد باهلل أبي الحسين أحمد بن الحسين ػ عليهما -عليو السبلـ  -المؤيد باهلل 

إبراىيم الحسني، عن أبي القاسم عبد العزيز بن  السبلـ ػ عن السيد اإلماـ أبي العباس أحمد بن
إسحاؽ بن جعفر، شيخ الزيدية ببغداد والعراؽ، وىو والد القاسم صاحب الكتاب في إسناد 

 مذىب الزيدية وتعدادىم وتعداد تبلمذة اإلماـ األعظم زيد بن علي ػ عليهم السبلـ ػ.
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ماـ الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن )ح(، ويروي القاضي يوسف الخطيب أيضاً، عن اإل
الحسين، عن أبي عبداهلل أحمد بن محمد البغدادي، عن عبد العزيز بن إسحاؽ، عن علي بن 

محمد بن كاس النخعي، قاؿ: حدثني سليماف بن إبراىيم المحاربي، جدي أبو أمي، سنة خمس 
سوب إلى منقٍر كدرىم، وستين ومائتين، قاؿ: حدثني نصر بن مزاحم المْنقري العطار، وىو من

جدٍّ لو، وىو ػ أي نصر ػ صاحب اإلماـ محمد بن إبراىيم أخي القاسم بن إبراىيم، واإلماـ 
 محمد بن محمد بن زيد ػ عليهم السبلـ ػ.

وروى لو اإلماـ الهادي إلى الحق في األحكاـ، واإلماماف المؤيد باهلل وأبوطالب ػ عليهم السبلـ 
ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ: حدثني إبراىيم بن الزِّْبرقاِف التيمي، قاؿ:  ػ ومحمد بن منصور المرادي

، قاؿ: حدثني زيد بن علي ػ وىو المصنف ػ عن أبيو  حدثني أبو خالٍد عمرو بن خالد الواسطيُّ
علي بن الحسين، عن أبيو الحسين بن علي، عن أبيو علي بن أبي طالب ػ صلوات اهلل وسبلمو 

في مرضو والبيت  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ثَػُقل رسوؿ اهلل  عليهم أجمعين ػ قاؿ: لما
غاٌص بمن فيو قاؿ: ))أدعوا لي الحسن والحسين(( ، فدعوتهما؛ فجعل يلثمهما حتى ُأغمي 

َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -يرفعهما عن وجو رسوؿ اهلل  -عليو السبلـ  -عليو، قاؿ: وجعل علي 
))دعهما يتمتعاف مني وأتمتع منهما، فإنو سيصيبهما بعدي أثرٌة، ثم ففتح عينيو وقاؿ:  -وسّلم 

قاؿ: يا أيها الناس إني قد خّلفت فيكم كتاب اهلل وسنتي وعترتي أىل بيتي؛ فالمضيع لكتاب 



اهلل كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إف ذلك لن يفترؽ حتى ألقاه على 
 بهذا السند إلى اإلماـ زيد بن علي بما فيو.(((؛ وجميع الكتاب 1الحوض)

__________ 
ىذا من أخبار التمسك بالكتاب والعترة، وىي بلفظ: ))وعترتي أىل بيتي((، وما في  -( 1)

معناىما، متواترة مروية في كتب اإلسبلـ، عن نيف وعشرين صحابياً، منهم: أمير المؤمنين، وأبو 
 م، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد، وغيرىم.ذر، وجابر، وأبو حذيفة، وزيد بن أرق

وقد أخرجها أحمد، ومسلم في صحيحو، وأبو داود، وعبد بن حميد، وغيرىم، بلفظ: ))وأىل 
بيتي، أذّكركم اهلل في أىل بيتي ػ ثبلثاً ػ((، قاؿ ابن حجر في الفصل األوؿ من الباب الحادي 

ك بهما طرقاً كثيرة، وردت ( من صواعقو، ما لفظو: اعلم أف لحديث التمس89عشر صفحة )
َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -عن نيف وعشرين صحابياً، ثم ذكر أنو تكرر بحجة الوداع، وفي مرضو 

بالمدينة، وفي غدير خم، وبعد انصرافو من الطائف، وال تنافي، إْذ ال مانع منو أنو كرر  -وسّلم 
 لعزيز والعترة الطاىرة.عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرىا، اىتماماً بشأف الكتاب ا
: -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ أيضاً في رواية الطبراني لهذا الخبر الشريف: وفي قولو 

))فبل تقدموىما فتهلكوا، وال تقصروا عنهما فتهلكوا، وال تعلموىم فإنهم أعلم منكم(( دليل 
مقدماً على غيره...إلى آخر   على أف من تأىل منهم للمراتب العلية، والوظائف الدينية، كاف

 كبلمو.
، وشرح الزلف 1/ط1/ج51والكبلـ على خبر الثقلين وما في معناه مستوفى في لوامع األنوار 

 .3/ط428صفحة 
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]سند جامع لمؤلفات اإلماـ الهادي إلى الحق)ع(، ومؤلفات: الناصر للحق الحسن 
 مد بن الحسين)ع(،األطروش)ع(، واإلماـ المؤيد باهلل أبي الحسين أح

واإلماـ الناطق بالحق أمير المؤمنين أبي طالب يحيى بن الحسين)ع(، وأبي العباس 
الحسني)ع(، وأصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بن سليماف)ع(، وشرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ، 

 وشرح القاضي زيد رضي اهلل عنهما[
ن، يحيى بن الحسين بن القاسم وىذا سند جامع لمؤلفات إماـ اليمن الهادي إلى الحق المبي

 بن إبراىيم ػ عليهم السبلـ ػ: األحكاـ، والمنتخب، والمجموع، وغيرىا.
، أمير المؤمنين، أبي الحسن، الحسن  وجميع مؤلفات إماـ الجيل والديلم، الناصر للحق األقـو



 بن علي بن الحسن: البساط، والتفسير وغيرىما.
لمؤمنين أبي الحسين أحمد بن الحسين: التجريد وشرحو، ومؤلفات اإلماـ المؤيد باهلل أمير ا

 واإلفادة، واألمالي، وجميع مؤلفاتو.
وأخيو اإلماـ الناطق بالحق أمير المؤمنين أبي طالب يحيى بن الحسين: التحرير وشرحو، 

 واإلفادة، واألمالي، وجميع مؤلفاتو.
ي: شرح األحكاـ، وشرح وشيخ األئمة وارث الحكمة أبي العباس أحمد بن إبراىيم الحسن

 المنتخب، والنصوص، والمصابيح، وجميع مؤلفاتو.
وأصوؿ األحكاـ لئلماـ األعظم المتوكل على اهلل أبي الحسن أمير المؤمنين أحمد بن سليماف ػ 

 عليهم وعلى سلفهم وخلفهم أفضل الصبلة والسبلـ.
ػ المنتزع من شرح وشرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ، وشرح القاضي زيد ػ رضي اهلل عنهما 

 التحرير؛ فأقوؿ مستعيناً بمن ملكو ال يزوؿ:
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يروي المفتقر إلى اهلل مجد الدين بن محمد ػ عفا اهلل عنهما ػ جميع ما تقدـ بالطرؽ السابقة 
التي منها: عن والدي العبلمة  -عليو السبلـ  -إلى اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين 

المؤيدي ػ رضي اهلل عنهما ػ سماعاً فيما سمعُت منو فيو منها، كاألحكاـ إلى  محمد بن منصور 
كتاب الحدود بقراءتي عليو، وفي شرح التجريد، واألماليات، والتحرير وغيرىا، وأصوؿ 

 األحكاـ من فاتحتو إلى خاتمتو بقراءتي عليو ػ رضي اهلل عنو ػ وإجازة عامة.
هلل محمد بن القاسم الحسيني الحوثي ، عن شيخو السيد وىو عن والدنا اإلماـ المهدي لدين ا

 اإلماـ محمد بن محمد الكبسي، عن شيخو السيد اإلماـ محمد بن عبد الرب.
ويروي اإلماـ المهدي محمد بن القاسم ذلك وغيره، عن شيخو اإلماـ المنصور باهلل محمد بن 

عن شيخو السيد اإلماـ محمد  عبداهلل الوزير، عن شيخو السيد اإلماـ أحمد بن زيد الكبسي،
 بن عبد الرب.
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والسيد اإلماـ محمد بن عبد الرب يروي ذلك وغيره، عن عمو العبلمة إسماعيل، عن أبيو 
العبلمة محمد، عن أبيو العبلمة زيد، عن أبيو اإلماـ المتوكل على اهلل إسماعيل، عن أبيو اإلماـ 



دة األعبلـ: إبراىيم بن المهدي القاسمي، وأمير الدين المنصور باهلل القاسم بن محمد، عن السا
بن عبداهلل المطهري، وصبلح بن أحمد بن عبداهلل الوزير، ثبلثتهم، عن السيد اإلماـ أحمد بن 

عبداهلل الوزير، عن اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين، عن القاضي العبلمة علي بن 
ػ رضي اهلل عنهم ػ عن اإلماـ المتوكل على اهلل المطهر أحمد، عن القاضي العبلمة علي بن زيد 

بن محمد بن سليماف الحمزي، عن الفقيو نجم الدين يوسف بن أحمد، عن الفقيو شرؼ الدين 
الحسن بن محمد النحوي، عن الفقيو عماد الدين يحيى بن حسن البحيبح ػ رضي اهلل عنهم ػ 

الكبير الناصر للحق الحسين بن بدر الدين عن األمير الخطير المؤيد بن أحمد، عن األمير 
محمد، عن الشيخ محيي الدين عطية بن محمد، عن األميرين الداعيين إلى اهلل شيبتي الحمد، 

شمس الدين وبدره، يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى بن يحيى، عن القاضي شمس الدين 
ليهم السبلـ ػ في أصوؿ جعفر بن أحمد، عن اإلماـ المتوكل على اهلل أحمد بن سليماف ػ ع

 األحكاـ.
ويروي القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد، عن القاضي أحمد بن أبي الحسن الكني، عن 
أبي الفوارس توراف شاه، عن أبي علي بن آموج، عن القاضي زيد بن محمد، عن علي خليل، 

أبي طالب، عن  عن القاضي يوسف الخطيب ػ رضي اهلل عنهم ػ عن اإلماـ المؤيد باهلل، واإلماـ
السيد أبي العباس، عن السيد اإلماـ علي بن العباس الحسني، عن اإلماـ الهادي إلى الحق 

 جميع مؤلفاتو.
ويروي اإلماماف: المؤيد باهلل، وأبو طالب، عن الشيخ العالم أبي الحسين علي بن إسماعيل 

 .الفقيو، عن اإلماـ الناصر للحق الحسن بن علي األطروش جميع مؤلفاتو

(1/21) 

 

ويروي اإلماـ المؤيد باهلل وأبو طالب وأبو العباس، عن السيد اإلماـ يحيى الهادي بن اإلماـ 
المرتضى محمد بن يحيى، عن عمو اإلماـ الناصر لدين اهلل أحمد بن يحيى، عن والده إماـ 

حسين بن اليمن، محيي الفرائض والسنن، أمير المؤمنين، الهادي إلى الحق القويم، يحيى بن ال
 القاسم بن إبراىيم ػ عليهم الصبلة والتسليم ػ.

فنروي مؤلفات كل إماـٍ منهم ػ عليهم السبلـ ػ بالسند المتصل بو، وكذا شرح القاضي زيد بن 
محمد ػ رضي اهلل عنو ػ بالسند المتصل بو، وشرح علي بن ببلؿ بالسند المتصل باإلمامين 

 .-رضي اهلل عنو  -عنو  - عليهم السبلـ -المؤيد باهلل وأبي طالب 
 ]كتاب المحيط باإلمامة[



وأروي كتاب المحيط باإلمامة باألسانيد السابقة إلى اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة، عن 
الشيخ محيي الدين محمد بن أحمد القرشي، عن القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد، عن 

عن شيخ اإلسبلـ زيد بن الحسن البيهقي، الشيخ عماد الدين أحمد بن أبي الحسن الكني، 
بقراءتو على المؤلف الشيخ اإلماـ العالم أبي الحسن علي بن الحسين الزيدي ػ رضي اهلل عنهم 

 ػ.
 ]كتاب األحكاـ والمنتخب والفنوف، وأصوؿ األحكاـ[

وأروي كتاب األحكاـ والمنتخب والفنوف وأصوؿ األحكاـ: بالطرؽ السابقة في المجموع، 
التي  -عليو السبلـ  -د الجملي، جميعها إلى اإلماـ المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة والسن
 منها:
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عن والدي ػ رضي اهلل عنو ػ، عن اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم، عن اإلماـ 
، المنصور باهلل محمد بن عبداهلل الوزير، عن مشائخو السادة األعبلـ: أحمد بن زيد الكبسي

وأحمد بن يوسف زبارة ، ويحيى بن عبداهلل الوزير، ثبلثتهم، عن السيد اإلماـ الحسين، عن أبيو 
يوسف ، عن أبيو الحسين بن أحمد زبارة الحسني، عن السيد العبلمة عامر بن عبداهلل بن 

عامر، عن اإلماـ المؤيد باهلل محمد، عن أبيو اإلماـ القاسم بن محمد، عن السادة األعبلـ: 
مير الدين بن عبداهلل، وإبراىيم بن المهدي، وصبلح بن أحمد بن عبداهلل الوزير، عن السيد أ

اإلماـ أحمد بن عبداهلل الوزير، عن اإلماـ شرؼ الدين، عن اإلماـ محمد بن علي السراجي، 
عن اإلماـ عز الدين بن الحسن، عن اإلماـ المطهر بن محمد، عن اإلماـ المهدي أحمد بن 

أخيو الهادي بن يحيى، وشيخو محمد بن يحيى، عن القاسم بن أحمد بن حميد يحيى، عن 
الشهيد ػ رضواف اهلل عليهم ػ، عن أبيو، عن جده ، عن اإلماـ األجل، المنصور باهلل عّز وجل، 

، عن محيي الدين محمد بن أحمد القرشي ػ رضي اهلل تعالى -عليو السبلـ  -عبداهلل بن حمزة 
متوكل على الرحمن، أحمد بن سليماف عليو السبلـ في أصوؿ األحكاـ قراءة عنو ػ عن اإلماـ ال

 عليو إلى كتاب الوصايا، ومناولة لبقيتو.
وبهذا السند إلى اإلماـ المتوكل على اهلل أحمد بن سليماف ػ عليو السبلـ ػ، عن الشيخ األجل 

وأبي الهيثم إسحاؽ بن أحمد، عن عبد الرزاؽ بن أحمد، عن الشريف علي بن الحارث، 
يوسف بن أبي العشيرة ، عن الحسن بن أحمد الضَّهري )نسبة إلى وادي ضهر، وىو بالضاد 

المعجمة خاصة، ىكذا مسموع( إماـ مسجد الهادي، عن محمد بن الفتح ػ رضواف اهلل تعالى 



عليهم ػ عن اإلماـ المرتضى لدين اهلل محمد، عن أبيو إماـ األئمة، وىادي األمة، أمير 
منين، وسيد المسلمين، الهادي إلى الحق المبين، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم المؤ 

 ػ صلوات اهلل وسبلمو عليهم ػ.
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 فسائل الشهب عنو في مطالعها .... والصبح حين بدا والبدر حين أضا
 َسْل سنة المصطفى عن نجل صاِحبها .... من َعلَّم الناَس مسنوناً وُمْفترضا

 تعالى نسأؿ أف يمّن لنا وللمؤمنين بمرافقتهم، مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين فاهلل
 والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، آمين آمين.

نعم، وكل من تقّدـ في ىذه األسانيد المباركة، من مشاىير علماء الزيدية، وأعبلـ الثقات 
 و نقلُت فضائلهم وأقوالهم لضاؽ المقاـ ىذا.األثبات من العصابة المرضية، ول

 ]من كتاب األحكاـ[
فنروي بجميع الطرؽ السابقة إلى اإلماـ الهادي إلى الحق مؤلفاتو، التي أشهرىا كتاب جامع 

 األحكاـ؛ قاؿ فيو ػ سبلـ اهلل عليو ػ:
 .إلى آخره.بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الذي ال تراه العيوف، وال تحيط بو الظنوف..

وقاؿ فيو بعد ذكر التوحيد والعدؿ والنبوة: فإذا فهم ذلك، وكاف في ضمير قلبو كذلك، وجب 
عليو أف يعرؼ ويفهم ويعتقد ويعلم أف والية أمير المؤمنين، وإماـ المتقين، علي بن أبي طالب 

أحد من واجبٌة على جميع المسلمين، فرض من اهلل رب العالمين، ال ينجو  -عليو السبلـ  -
عذاب الرحمن، وال يتم لو اسم اإليماف، حتى يعتقد ذلك بأيقن اإليقاف؛ ألف اهلل سبحانو يقوؿ: 

( 55رَاِكُعوَف) }ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َءاَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىمْ 
 دوف جميع المؤمنين. -عليو السبلـ  -ذلك أمير المؤمنين  ( ]المائدة[، وكاف1{)

__________ 
: النسائي، ورزين العبدري -عليو السبلـ  -ممن أخرج الرواية في نزوؿ اآلية في علي  -( 1)

صاحب الجمع بين الستة، والواحدي، والثعلبي، والخطيب كما حكاه السيوطي أنو أخرج ذلك 
عبد بن حميد، وابن مردويو، وابن جرير، وأبو الشيخ، والطبراني، عن ابن عباس، وعبد الرزاؽ، و 

 من شرح الزلف. 3/ط432، و 1/ط1/ج41وأبو نعيم، وابن عساكر، وغيرىم. انظر صفحة 
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..إلى قولو: وما جاء لو من الذكر الجميل، في واضح التنزيل، فكثير غير قليل، وفيو أنزؿ اهلل 
َأيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما ُأْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْف َلْم تَػْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت على رسولو بغدير خّم: }يَا

 -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -[، فوقف 67( ]المائدة:1ِرَسالََتُو َواللَُّو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{)
فنزؿ  -عليو السبلـ  -عليو في علي  ولم يستجز أف يتقدـ خطوًة واحدة حتى يُنّفذ ما عـز اهلل

تحت الدَّوحة مكانو، وجمع الناس، ثم قاؿ: ))يا أيها الناس، ألسُت أولى بكم من أنفسكم(( 
قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، فقاؿ: ))اللهم اشهد، ثم قاؿ: اللهم اشهد، ثم قاؿ: فمن ُكنُت مواله 

 (((.2واخذؿ من خذلو وانصر من نصره) فعلٌي موالُه، اللهم واِؿ من وااله وعاِد من عاداهُ 
__________ 

... أخرج اإلماـ الواحدي في أسباب النزوؿ بسنده إلى أبي سعيد الخدري قاؿ: نزلت  -( 1)
 ىذه اآلية: }يَاَأيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك{ يـو غدير خم في علي بن أبي طالب.

تفسيره، وأبو نعيم في كتابو نزوؿ القرآف، عن أبي رافع وعن غيره. وثمة  وأخرجو الثعلبي في
 طرؽ ال يسعها المحل. انظر لوامع األنوار.

خبر الغدير متواتر، أخرجو محمد بن جرير الطبري من خمس وسبعين طريقاً، وأفرد لو   -( 2)
ابن حجر في فتح  كتاباً سماه كتاب الوالية، وذكره ابن عقدة من مائة وخمس طرؽ، ذكر ذلك

 الباري.
وقاؿ الذىبي: بهرتني طرقو فقطعت بو، ورواه ابن حجر العسقبلني عن سبعة وعشرين صحابياً، 
 ثم قاؿ: غير الروايات المجملة، مثل: اثني عشر، ثبلثة عشر، جمع من الصحابة، ثبلثين رجبًل.

واؿ من وااله، وعاد من وقاؿ ابن حجر في الصواعق: رواه ثبلثوف من الصحابة، وفيو: ))اللهم 
 عاداه، واخذؿ من خذلو((..إلى آخره. وعده السيوطي في األحاديث المتواترة.

وقاؿ محمد بن إبراىيم الوزير: إف حديث الغدير يُروى بمائة وثبلث وخمسين طريقاً، وقاؿ 
. وقاؿ أيضاً في اإل تحاؼ: المقبلي في األبحاث: إف كاف ىذا معلوماً وإال فما في الدنيا معلـو

ومن أشهر ما في الباب خبر غدير خّم، وقد عزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أحمد بن 
حنبل، والحاكم، وابن أبي شيبة، والطبراني، وابن ماجة، وابن قانع، والترمذي، والنسائي، 

والمقدسي، وابن أبي عاصم، والشيرازي، وابن عقدة، وأبي نعيم، وابن حباف، والخطيب؛ ذلك 
ديث ابن عباس، وبريدة، والبراء بن عازب، وعمر، وحبشي بن جنادة، وأبي الطفيل، وزيد من ح

بن أرقم، وجرير، وجندب األنصاري، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن أسيد، 
وأبي أيوب، ومالك بن الحويرث، وحبيب بن بديل، وقيس بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن 

 وطلحة، وأنس، وعمرو بن مّرة،... إلى آخره. عمر، وأبي ىريرة،
 .3/ط432، وشرح الزلف صفحة 1/ط1/ج37والكبلـ مستوفى في لوامع األنوار
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: ))علي مني بمنزلة ىاروَف ِمْن موسى، إال أنو ال نبي -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وفيو يقوؿ 
 (((.1بعدي)

 -عليو السبلـ  -أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيو أف ُسئل عن إمامة 
 أفرٌض ىي من اهلل؟

قوالً واحداً  -عليو وعليهم السبلـ  -قاؿ: كذلك نقوؿ، وكذلك يقوؿ العلماء من آؿ الرسوؿ 
 ال يختلفوف فيو.

وحدثني أبي عن أبيو َعمَّن حارب أمير المؤمنين، وعمن تخلف عنو في حربو، ولم يكن معو وال 
 عليو؟

 قاؿ: من حاربو فهو حرب هلل ولرسولو، ومن قعد عنو بغير إذنو فضاٌؿ ىالك في دينو.ف
 .-عليو السبلـ  -إلى قولو: فإذا فهم والية أمير المؤمنين 

..إلى قولو: وجب عليو التفضيل واالعتقاد والقوؿ بإمامة الحسن والحسين ػ عليهما السبلـ ػ 
َصّلى اهلل عَلْيو  -لين، اللذين أشار إليهما الرسوؿ اإلمامين الطاىرين، سبطي الرسوؿ المفضَّ 

ودّؿ عليهما، وافترض اهلل سبحانو حبَّهما، وحبَّ من كاف مثلهما في فعلهما من  -وآلو وسّلم 
: }ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالَّ -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ذريتهما، حين يقوؿ لرسولو 

 [.23( ]الشورى:2ِفي اْلُقْرَبى{) اْلَمَودَّةَ 
__________ 

، أخرجو: أحمد، والبخاري، ومسلم، وجميع أىل السنن، وقد  -( 1) خبر المنزلة متواتر معلـو
 .1/ط1/ج96، وفي لوامع األنوار3/ط435أوضحُت الكبلـ فيو في شرح الزلف صفحة 

وكبلـ المفسرين فيها، في  قد استوفيت الكبلـ على اآلية الشريفة، وتخريج أخبارىا، -( 2)
 ، بما ال يسع المقاـ؛ فراجعو موفقاً إف شاء اهلل تعالى.1/ط1/ج87لوامع األنوار 
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: ))كل بني أنثى ينتموف -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -..إلى قولو: وفيهما ما يقوؿ الرسوؿ 
 (((.1إلى أبيهم، إال ابَنْي فاطمة فأنا أبوىما وعصبتهما)

: ))الحسن والحسين سيدا شباب -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -إلى قولو: ويقوؿ الرسوؿ ..
 (((.2أىل الجنة )



__________ 
أخرجو الطبراني في الكبير بلفظ: ))كل بني آدـ ينتموف إلى عصبة، إال بني فاطمة، فأنا  -( 1)

ة الكبرى ػ عليهم السبلـ ػ وليهم وعصبتهم((، بسنده إلى فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطم
 ..الحديث.-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 

وأخرجو أبو يعلى من طريق الديلمي، عن سلماف، وابن أبي شيبة، بلفظ: ))لكل بني آدـ عصبة 
 ينتموف إليو، إال َوَلَدْي فاطمة، فأنا وليهما وعصبتهما((.

: ))كل بني آدـ ينتموف إلى عصبتهم، إال ولد فاطمة فأنا وأخرجو الخطيب في تاريخو بلفظ
 أبوىم وعصبتهم((.

وأخرج الطبراني في الكبير، عن يحيى بن العبل الرازي، عن جعفر بن محمد، عن أبيو، عن 
: ))إف اهلل جعل ذرية كل نبي في -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 ذريتي في صلب علي بن أبي طالب((.صلبو، وإف اهلل جعل 
: ))إف ابني ىذا سيد ((، يعني الحسن. أخرجو البخاري، -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وعنو 

 وغير ذلك كثير.
[، وأجمعت 61وكفى بآية المباىلة برىاناً قاطعاً: }فَػُقْل تَػَعاَلْوا َندُْع َأبْػَناَءنَا..اآلية{ ]آؿ عمراف:

سنين وفاطمة وعلياً ػ عليهم الصبلة والسبلـ ػ دوف غيرىم، وقد أخرج ذلك األمة أنو دعا الح
 مسلم وغيره.

من األخبار المتواترة، رواه من الصحابة: علي، وابن عباس، وابن مسعود، وعمر، وابن  -( 2)
 عمر، وأبو سعيد، وحذيفة، وجابر، ومالك بن الحويرث.

منهما((، وأورده الذىبي في النببلء، وقاؿ: وأخرجو: الحاكم وصححو بزيادة: ))وأبوىما خير 
 صححو الترمذي.

يقوؿ: ))الحسن والحسين  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وعن سلماف قاؿ: سمعُت رسوؿ اهلل 
ابناي، من أحّبهما أحبني، ومن أحبني أحبو اهلل، ومن أحبو اهلل أدخلو الجنة، ومن أبغضهما 

ومن أبغضو اهلل أدخلو النار((، أخرجو الحاكم، وقاؿ: على  أبغضني، ومن أبغضني أبغضو اهلل،
 شرط الشيخين.

وأورده الذىبي وقاؿ: وفي الباب عن أسامة، وسلماف، وابن عباس، وزيد بن أرقم. انتهى 
 باختصار، وال يسع المحل أكثر من ىذا.
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كتاب اهلل، وعترتي أىل ويقوؿ: ))إني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا من بعدي أبداً :  
 بيتي، إف اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض((.

: ))مَثُل أىل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ويقوؿ 
 (((.1ومن تخّلف عنها غرؽ وىوى)

ـٌ، : ))م -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ويقوؿ  ا أحّبنا أحد أىل البيت فزّلت بو قدـ إال ثبتتو قد
 حتى ينجيو اهلل يـو القيامة ((.

وفيهم يقوؿ: ))النجـو أماف ألىل السماء، فإذا ذىبت النجـو ِمْن السماء أتى أىل السماء ما 
يوعدوف، وأىل بيتي أماف ألىل األرض، فإذا ذىَب أىُل بيتي من األرض أتى أىل األرض ما 

 (((.2)يوعدوف
__________ 

ىذا من أخبار السفينة، ومن ألفاظها: ))إف مثل أىل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من  -( 1)
 ركبها نجا، ومن تخّلف عنها غرؽ((، أخرجو الطبراني في األوسط بإسناده إلى أبي سعيد.
 وأخرج خبر السفينة: أحمد عن عمار، وىو والترمذي عن أنس، والطبراني عن ابن عمر،
والحاكم عن أبي ذر، وأبو نعيم عن أبي ذر وابن عباس، وابن األثير والخطيب وأبو يعلى 

واألسيوطي والُمبل وابن أبي شيبة والمحب الطبري وغيرىم، وأكثرىم من طرؽ، وأخبار السفينة 
 مشهورة.

 .1/ط1/ج95انظر: االعتصاـ، وتخريج الشافي، وشرح الغاية، ولوامع األنوار
( من الصواعق: ووجو تشبيههم بالسفينة أف من أحبهم 143صفحة ) قاؿ ابن حجر في

وعّظمهم شكرًا لنعمة مشّرفهم، وأخذ بهدي علمائهم، نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخّلف 
 عن ذلك غرؽ في بحر كفر النعم، وىلك في مفاوز الطغياف.

بيت المقّدس، مع قاؿ: وبباب حطة: أف اهلل جعل دخوؿ ذلك الباب الذي ىو باب أريحا، أو 
 التواضع واالستغفار، سبباً للمغفرة، وجعل لهذه األمة مودة أىل البيت سبباً لها.

 
عليو السبلـ  -... أخرج أخبار النجـو واألماف: أحمد بن حنبل في المناقب عن علي  -( 2)

 ومسدد، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والطبري، والحاكم في المستدرؾ. -
 

َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -بى عن ابن عباس ػ رضي اهلل عنهما ػ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وفي ذخائر العق
: ))النجـو أماف ألىل األرض من الغرؽ، وأىل بيتي أماف ألمتي من االختبلؼ، فإذا -وسّلم 

خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب الشيطاف((، أخرجو الحاكم في المستدرؾ، 
 إلسناد.وقاؿ: ىذا صحيح ا



وقد أخرجو وغيره أئمة العترة، ولكن ذكرنا رواية المحدثين إلقامة الحجة على المخالفين، 
وعدـ اتساع المجاؿ، ومن أراد االستكماؿ فليرجع إلى البسائط التي سبقت اإلشارة إليها، وقد 

 ى.، ما فيو الكفاية، وفي ىذا ببلغ لقـو عابدين. انته1/ط1/ج64جمعُت في لوامع األنوار 
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..إلى قولو: مثل َمْن قاـ من ذريتهما من األئمة الطاىرين، الصابرين هلل المحتسبين، مثل زيد بن 
( قاؿ 1علي، إماـ المتقين، القائم بحجة رب العالمين، ومثل يحيى ابنو، المحتذي بفعلو، وفيو)

ثني رجل من بني يحيى بن الحسين ػ صلوات اهلل عليو ػ: حدثني أبي، عن أبيو أنو قاؿ: حد
أنو قاؿ:  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ىاشم، وكاف صّواماً قواماً، عن أبيو، بسنده إلى النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ: ))من زارني في حياتي، أو زار قبري بعد وفاتي، -قاؿ رسوؿ اهلل 
 َصّلْت عليو مبلئكُة اهلل اثنتي عشرة ألف سنة ((.

: يا -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -أنو قاؿ للنبي  -عليو السبلـ  -ن الحسين قاؿ: وبلغنا ع
 رسوؿ اهلل ما ِلمن زارنا؟

: ))من زارني حياً أو ميتاً ، أو زار أباؾ حياً أو -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -فقاؿ رسوؿ اهلل 
اف حقيقاً على اهلل أف يستنقذه يـو ميتاً ، أو زار أخاؾ حياً أو ميتاً، أو زارؾ حياً أو ميتًا، ك

 القيامة ((.
وفيو: قاؿ يحيى بن الحسين ػ صلوات اهلل عليو ػ: بلغنا عن عبداهلل بن الحسن، عن أبيو، عن 

: ))إف من أوجب المغفرة إدخالك -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 السرور على أخيك المسلم ((.

__________ 
... قولو: )قاؿ يحيى بن الحسين ػ صلوات اهلل عليو ػ(: ليس من كبلـ اإلماـ الهادي  -( 1)

إلى الحق، وإنما ىو من كبلـ المرتِّب للكتاب، والناسخ لو، وكثيرًا ما يوجد مثل ىذا في 
 المؤلفات، واهلل ولي التوفيق، تمت من المؤلِّف أيده اهلل تعالى.
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حمد، عن أبيو، عن آبائو ػ عليهم السبلـ ػ قاؿ: ))من قضى لمؤمن حاجة، وبلغنا عن جعفر بن م
قضى اهلل لو حوائج كثيرة، إحداىّن الجنة، ومن نّفس عن مؤمن ُكربة نفس اهلل عنو كرباً يـو 



القيامة، ومن أطعمو من جوٍع، أطعمو اهلل من ثمار الجنة، ومن سقاه من عطش، سقاه اهلل يـو 
، ومن كساه ثوباً، كاف في ضماف اهلل ما بقي عليو من ذلك الثوب القيامة من الرحيق ا لمختـو

 ِسلٌك، واهلل لقضاء حاجة المؤمن أفضل من صـو شهر واعتكافو((.
وفيو: قاؿ يحيى بن الحسين ػ رضي اهلل عنو ػ: حدثني أبي، عن أبيو، عن جده، عن آبائو ػ 

أنو قاؿ: ))الرِّفق يُمن، والُخرؽ  -آلو وسّلم َصّلى اهلل عَلْيو و  -عليهم السبلـ ػ عن رسوؿ اهلل 
 شؤـٌ ((.

َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -وفيو: قاؿ يحيى بن الحسين ػ صلوات اهلل عليو ػ: وبلغنا عن رسوؿ اهلل 
أنو قاؿ: ))تكردس الفتن من جراثيم العرب حتى ال يُقاؿ اهلل، ثم يبعث اهلل قوماً  -وسّلم 

 يف، فهناؾ يحيي اهلل الحق ويميت الباطل ((.يجتمعوف كما يجتمع قزع الخر 
َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وفيو: قاؿ يحيى بن الحسين ػ صلوات اهلل عليو ػ: قاؿ رسوؿ اهلل 

: ))يا علي، من أحّب ولدؾ فقد أحبك، ومن أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحّب اهلل، -
بغضك، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن ومن أحب اهلل أدخلو الجنة، ومن أبغضهم فقد أ

 أبغضني فقد أبغض اهلل، ومن أبغض اهلل كاف حقيقاً على اهلل أف يدخلو النار((.
وساؽ في ذكر آؿ محمد ػ صلوات اهلل عليهم ػ حتى قاؿ في آخره: قاؿ يحيى بن الحسين ػ 

ت اهلل عليو صلوات اهلل عليو ػ: وإنما أّخْرنا ذكر ما ذكرنا من بعض فضل آؿ محمد ػ صلوا
وعليهم ػ لنختم بذكرىم كما بدأنا بهم؛ ألف اهلل سبحانو بهم ابتدأ إظهار الحق والهدى، وبهم 

 يختم سبحانو الدنيا، انتهى.
َصّلى اهلل عَلْيو  -أنو قاؿ للنبي  -عليو السبلـ  -قلت: أخرج الطبراني في األوسط عن علي 

 رسوؿ اهلل؟ : أِمّنا المهديُّ أـ من غيرنا يا-وآلو وسّلم 
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فقاؿ: ))بل مّنا، بنا يختم اهلل كما بنا فتح، وبنا يستنقذوف من الشرؾ، وبنا يؤّلف اهلل بين 
َنٍة، كما أّلف بين قلوبهم بعد عداوة الشرؾ ((، وأخرجو غيره، ولو شواىد   قلوبهم بعد عداوة بيػِّ

 الحمد هلل رب العالمين.كثيرة، وأخبار المهدي متواترة، انظر لوامع األنوار، انتهى و 
 ]أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى)ع([

أمالي اإلماـ، حفيد اإلماـ األعظم، عالم آؿ محمد، أبي عبداهلل أحمد بن عيسى بن اإلماـ زيد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ػ صلوات اهلل عليهم ػ وىي المسماة: علـو آؿ 

عليو السبلـ  -ماـ المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة محمد، وجامع محمد بن منصور، وسّماىا اإل



 : بدائع األنوار في محاسن اآلثار.-
ومؤلفها عالم العراؽ، وإماـ الشيعة باالتفاؽ، أبو جعفر محمد بن منصور المقري المرادي ػ 
رضواف اهلل عليو ػ وىو يروي عن أعبلـ أىل البيت ػ عليهم السبلـ ػ وىذا الكتاب من أقدـ  

ىػ(، وىو العاـ الذي مات فيو البخاري 256ماء اإلسبلـ؛ فإنو سمع على مؤلفو عاـ )كتب عل
محمد بن إسماعيل الجعفي، وتوفي مسلم بن الحجاج بعده بست سنين، وبقي شيخ اإلسبلـ 

محمد بن منصور إلى نيف وتسعين، فقد بارؾ اهلل في عمره، وانتفع بو المسلموف، ببركة 
اهلل عليهم ػ وما ُيْحكى عنو من قبوؿ المجهوؿ لم يثبت، ىكذا  مبلزمتو آلؿ محمد ػ صلوات

 قرره بعض علمائنا.
والذي يظهر لي أف مستند الرواية عنو ما في بعض أسانيده عن رجل أو نحوه، وىو مأخذ غير 

صحيح، فإف ذلك ال يستلـز أف ال يكوف معلوماً لديو، ولعّلو لم يسّمو لمقصد صالح، ثم إنو لو 
هوؿ لديو فلم يصّرح بقبولو، ولم يلتـز الصحيح فيما رواه في الكتاب ، وإنما فرض أنو مج

القصد الجمع لما روي بأي طريق، وإف كاف المقصود واألغلب فيها ىو روايات آؿ محمد ػ 
عليهم السبلـ ػ وما كاف عن غيرىم فعلى سبيل المتابعة واالستشهاد، فالعمدة على الناظر في 

 لم يترجح، واهلل ولي التوفيق.أخذ ما صّح، وطرح ما 
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باألسانيد السابقة في المجموع إلى  -عليو السبلـ  -نعم، أروي أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى 
اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين ، عن السيد اإلماـ صاـر الدين إبراىيم بن محمد 

يى ػ عليهم السبلـ ػ، عن الفقيو نجم الدين الوزير، عن السيد اإلماـ أبي العطايا عبداهلل بن يح
يوسف بن أحمد، عن إماـ الشيعة حسن بن محمد النحوي، عن الفقيو عماد الدين يحيى بن 

حسن البحيبح ػ رضي اهلل تعالى عنهم ػ عن األمير المؤيد بن أحمد، عن األمير الحسين بن 
نجراني، عن األميرين محمد، عن األمير علي بن الحسين، عن الشيخ عطية بن محمد ال

الداعيين إلى اهلل شمس الدين وبدره، يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى بن يحيى ػ عليهم 
السبلـ ػ عن القاضي جعفر بن أحمد، عن الكني، عن أبي علي بن آموج، عن القاضي زيد بن 

أبي محمد، عن علي خليل، عن القاضي يوسف الخطيب، عن الثبلثة األئمة: المؤيد باهلل، و 
طالب، وأبي العباس، عن السيد اإلماـ القدوة عالم أىل البيت بالري أبي زيد عيسى بن محمد 
بن أحمد بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن اإلماـ األعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي ػ 

 ىػ( بالري، عن شيخ اإلسبلـ محمد بن منصور المرادي.326عليهم السبلـ ػ المتوفى سنة )



عليو  -بالسند المتقدـ في المجموع إلى اإلماـ األعظم المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة  وأرويها
عن الشيخ محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي ػ رضي اهلل عنو ػ عن  -السبلـ 

األمير الداعي إلى اهلل شيبة الحمد بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى ػ عليهم 
شريف العالم، تاج العترة الطاىرة، عماد الدين، أبي عبداهلل، الحسن بن عبداهلل السبلـ ػ عن ال

بن محمد بن يحيى، من ولد المرتضى ابن اإلماـ الهادي إلى الحق ػ عليهم السبلـ ػ المعروؼ 
 بالمهوؿ.

قاؿ: أخبرنا الشيخ األجل محمد بن علوي غبره الحارثي، قراءًة عليو بدار الكوفة في شهر ربيع 
 ىػ(.555آلخر سنة )ا
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قلت: قاؿ في الطبقات: محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علوي بن محمد بن زيد بن 
غيره الهاشمي الكوفي الحارثي المعدؿ أبو الحسن..إلى آخره، قاؿ: أخبرنا أبو الفرج محمد 

 بن أحمد بن عبلف المعدؿ.
وىو من علماء الزيدية األبرار ػ رضي اهلل قلت: ترجم لو في طبقات الزيدية، ومطلع البدور، 

 عنهم ػ كاف في أفراد ستمائة، عن أبي طالب محمد بن الصباغ.
قلت: ترجم لو في الطبقات فقاؿ: محمد بن الحسين البزار، أبوطالب المعروؼ بابن الصباغ، 

 يروي أمالي أحمد بن يعسى..إلى آخره.
ماتي الكاتب، قاؿ: حدثنا أبو جعفر محمد  قاؿ: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن

 بن منصور بن يزيد.
)ح(، وأرويها أيضاً باألسانيد السابقة في المجموع إلى القاضي جعفر بن أحمد، عن الشيخ 
الفاضل العدؿ أبي علي الحسن بن علي بن مبلعب األسدي، ترجم لو في الطبقات وأثنى 

، قاؿ: ولعل موتو في الخمسين بعد الخمسمائة، عليو، وىو من رجاؿ الزيدية األخيار بالكوفة
 قاؿ: أخبرنا الشريف السيد عمر بن إبراىيم العلوي.

قلت: ىو السيد اإلماـ عمر بن إبراىيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
 حمزة بن يحيى بن الحسين بن اإلماـ زيد بن علي ػ عليهم السبلـ ػ المتوفى عاـ تسعة وثبلثين
وخمسمائة، عن سبع وتسعين عاماً، وىو من أعبلـ آؿ محمد، ترجم لو في طبقات الزيدية، 

ومطلع البدور، وترجم لو الذىبي وناؿ منو كما ىي سجّيتو، إال أنو أقّر بفضلو وعلمو، وترجم لو 
 ابن األثير في اللباب، والجبلؿ السيوطي في الُبغية.



وابن عساكر، وأبوموسى المدني، والحسن بن علي  قاؿ في الطبقات: وروى عنو ابن السمعاف،
 بن مبلعب األسدي.

قاؿ السيد الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير: وىؤالء الذين رووا عنو حفاظ اإلسبلـ في 
 عصرىم..إلى آخره.

 وأبو الحسن محمد بن أحمد بن بْحسل العطار قراءًة عليهما جميعاً.
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: أخبرنا أبو الفرج محمد بن الحارث، عن محمد بن الحسين قلت: ترجم لو في الطبقات، قاؿ
 البزار المعروؼ بابن الصباغ، عن علي بن ماتي.

 قلت: ىو المتقدـ، أبو الحسين علي بن عبد الرحمن.
 قاؿ في ىامش كتاب حواري اآلؿ أحمد بن سعد الدين: ىو الشيخ العبلمة المعمر.

فوقية، وقيل بالفتح ػ الكوفي، الكاتب، مولى آؿ زيد ..إلى قولو: ماتي ػ بالكسر، أي للمثناة ال
ىػ(، وماتي ػ بمثناة من 347حدث ببغداد عن جماعة، مات سنة ) -بن علي ػ عليهم السبلـ 

 فوؽ ػ انتهى.
 وىو في عداد ثقات الشيعة.

 قاؿ: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد، قاؿ: حدثنا أحمد بن عيسى
في جميع األبواب إلى آخر الكتاب، وفيو قاؿ ػ أي محمد بن منصور  ثم ساؽ األخبار واآلثار

ػ: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائو، عن علي ػ 
عليهم السبلـ ػ قاؿ: كاف إذا استفتح الصبلة، قاؿ: اهلل أكبر، وجهت وجهي للذي فطر 

حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إف صبلتي السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة، 
 ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين، ال شريك لو، وبذلك ُأمرت وأنا من المسلمين.

 قاؿ محمد بن منصور فيو: حدثنا أبو الطاىر.
قلت: يعني السيد اإلماـ أحمد بن عيسى بن عبداهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ػ 

 بلـ ػ.عليهم الس
قاؿ: كنت مع النبي ػ صلى  -عليو السبلـ  -قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو، عن جده، عن علي 

اهلل عليو وعلى أىل بيتو ػ فأتى بني مجّمم، فقاؿ: ))من يؤّمكم؟(( قالوا: فبلف، قاؿ: ))ال 
 يؤّمنكم ذو خزبة في دينو ((، قاؿ أبو جعفر: الخزبة: الذي يكوف شبو الخدش.
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و قاؿ محمد: كتبُت إلى أحمد بن عيسى أسألو عن السعي إلى الجمعة، فكتب إلي وعرفت وفي
خطو: أف الذي يجب من ذلك مع إماـ العدؿ التقي الزكي المقتدى بو..إلى قولو: وإني ال أدين 

فيو إال مع إماـ الهدى، ىذا رأيي ومبلغ علمي، واهلل أسأؿ التوفيق لما يحب ويرضى، ولوال 
اف ترؾ الجواب في ذلك رأيي، لما عليو أىل زمانك من التقدـ في ذلك ، والعجلة ثقتي بك لك

 على من قاؿ بو، ببل حجة وال داللة، واهلل المستعاف، انتهى.
 والذي ذكرُت فيو من أصّح األسانيد.

 ]كتاب الجامع الكافي[
ي وشيخي كتاب الجامع الكافي، كتاب جامع آؿ محمد، أرويو بطرؽ كثيرة، أرفعها عن والد

العبلمة الولي محمد بن منصور المؤيدي، عن شيخو اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم 
الحوثي، عن شيخو اإلماـ المنصور باهلل محمد بن عبداهلل الوزير، عن شيخو اإلماـ أحمد بن 

زيد الكبسي، عن شيخو السيد اإلماـ محمد بن عبد الرب، عن عمو العبلمة إسماعيل بن 
د، عن أبيو محمد، عن أبيو زيد، عن أبيو اإلماـ المتوكل على اهلل إسماعيل، عن أبيو اإلماـ محم

المنصور باهلل القاسم بن محمد، عن السيد اإلماـ صبلح، عن أبيو الحافظ أحمد بن عبداهلل 
 الوزير، عن اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين، عن السيد اإلماـ أبي العطايا عبداهلل،

عن أبيو السيد الرباني يحيى بن المهدي، الزيدي نسباً ومذىباً، عن اإلماـ الواثق باهلل المطهر، 
عن أبيو اإلماـ المهدي محمد بن المطهر، عن العبلمة الزاىد محمد بن عبداهلل الغزاؿ، عن 

العبلمة محيي الدين أحمد بن أبي الفتوح الحسني، عن العبلمة سديد الدين علي بن بدر 
همداني، عن الشيخ العبلمة نصر اهلل منصور بن محمد المدلل، عن الشيخ العبلمة أحد ال

مشائخ الزيدية بالكوفة أبي علي الحسن بن علي بن مبلعب األسدي، عن الشيخ العبلمة 
العدؿ أبي منصور يحيى بن محمد الثقفي، عن المؤلف السيد اإلماـ الحافظ أبي عبداهلل محمد 

 ني ػ رضي اهلل عنهم أجمعين ػ.بن علي العلوي الحس
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: بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين..إلى آخر فاتحة -عليو السبلـ  -قاؿ 
 الكتاب.

وقد أتينا بترجمتو وتماـ نسبو وتاريخو واعتراؼ المخالفين لو كالذىبي وغيره، في كتاب لوامع 
 األنوار ػ نفع اهلل بو آمين ػ.



 لببلغة[]كتاب نهج ا
كتاب نهج الببلغة من كبلـ أمير المؤمنين، وأخي سيد المرسلين ػ صلوات اهلل وسبلمو عليهم 

أجمعين ػ الذي جمعو السيد اإلماـ الشريف الرضي ، علم أعبلـ أىل البيت النبوي، أبو 
الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراىيم بن موسى الكاظم بن 

بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي  جعفر الصادؽ
 ىػ(، عن ست وأربعين.406بن أبي طالب ػ عليهم السبلـ ػ المتوفى )

من خبلصة العترة النبوية، وأعبلـ العصابة الزيدية الهادية المهدية، كما صّرح بو اإلماـ الحجة 
يره، وال صحة لدعوى بعض من يدعي أنو كاف يذىب مذىب المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة وغ

اإلمامية؛ فالواقع المعلـو من أقوالو وأفعالو يخالُفو، كيف وىو قد َرّشح نفسو للقياـ باإلمامة، 
 من ذلك قولو:

 ىذا أميُر المؤمنيَن ُمَحمَّد .... طابْت أرومُتو وطاب المحتدُ 
 رٌة وَجدُّؾ أحمدُ أو ما كفاؾ بأف أمَّك فاطٌم .... وأبوؾ حيد

وىو أشهر من نار على علم عند طوائف األمة، وقد ناؿ منو بعض المنحرفين، وىذا شأف 
 النواصب في ىريرىم على نجـو الهداة الثواقب.

 والحاسد القمر النوار في تعب
 ما يضر البحر أمسى زاخراً .... أف رمى فيو سفيٌو بحجرْ 

ألولياء واألعداء، فقد اشتملت على تخريجو أماليات ونهج الببلغة مخّرٌج في كتب األمة من ا
أئمتنا، ومؤلفات غيرىم من علماء اإلسبلـ ، وقد أقّر الذىبي بأكثر ما فيو، وأخرج السيوطي 

 وصاحب النهاية كثيراً منو.
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وقد صّححو أىل بيت النبوة ومعدف الرسالة، وصاحب البيت أدرى بالذي فيو؛ فلم يزؿ يحتج 
هم والحُقهم، وتلّقوه بالقبوؿ كما صرح بذلك أعبلُمهم، كالسيد الهادي بن إبراىيم بو سابقُ 

 الوزير وغيره.
في ذاتو، فهو دوف كبلـ الخالق، وفوؽ كبلـ المخلوؽ،  -عليو السبلـ  -وشاىد كبلـ الوصي 
 .-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -سوى كبلـ الرسوؿ 

ـُ األئمة، كاإلماـ الحجة المنصور باهلل عبداهلل بن وقد صحح األسانيد المتصلة بمؤلفو  أعبل
واشتملت على ذلك كتب األسانيد الصحيحة، وقد بسطنا ذلك في  -عليو السبلـ  -حمزة 



 لوامع األنوار.
وال التفات لما قدح بو بعض ذوي الزيغ في بعض الكبلـ العلوي ػ سبلـ اهلل على صاحبو ػ 

ويل عند أف يقهرىم البرىاف، ويلجمهم الدليل، وقد فضحهم فالبهتاف سبلحهم الذي عليو التع
اهلل بكبلمهم في النهج كما فضحهم بكبلمهم في رواية مجموع اإلماـ األعظم زيد بن علي بن 

حيث ُأْخِرَج ما َتَضمَّناه في دواوين اإلسبلـ، واتفق على  -الحسين بن علي ػ عليهم السبلـ 
({ 8لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّو بَِأفْػَواِىِهْم َواللَُّو ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف)روايتو الخاص والعاـ: }يُرِيُدوَف 

 ]الصف[.
ولقد أنصف في ىذا الشأف علماء الجامع األزىر بمصر في تقريظهم للروض النضير شرح 

ب، فطالعو إف المجموع الكبير، وسلكوا منهج الصواب، وتكّلموا بالحق المطابق للسنة والكتا
 شئت واهلل ولي التوفيق.

ىذا، أروي كتاب نهج الببلغة باألسانيد السابقة الصحيحة في طريق المجموع وغيره إلى اإلماـ 
الحجة المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة، عن الشيخ العبلمة الفاضل عمر بن جميل النهدي، عن 

حسيني، عن عمو السيد اإلماـ الحسين السيد اإلماـ علم األعبلـ يحيى بن إسماعيل بن علي ال
بن علي الجويني، عن المؤلف الشريف الرضي ػ رضي اهلل عنهم ػ وقد استوفيُت الكبلـ في ىذا 

 وغيره في لوامع األنوار.
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 ]كتاب الشافي[
كتاب الشافي، قد تقدـ السند في طريق المجموع إلى مؤلفات اإلماـ األعظم الحجة أمير 

، وروايتنا لها عنو من -عليو السبلـ  -نصور باهلل أبي محمد عبداهلل بن حمزة المؤمنين الم
 طريقين، ونورد ىنا طريقاً ثالثة زيادة في الفائدة، بإعانة اهلل وتسديده.

فأقوؿ وباهلل التوفيق: يروي المفتقر إلى اهلل مجد الدين بن محمد ػ عفا اهلل عنهما ػ جميع 
لرحمن، المنصور باهلل، عبداهلل بن حمزة بن سليماف ػ عليهم مؤلفات اإلماـ األعظم، حجة ا

تحيات الملك الدياف ػ التي ىي: كتاب الشافي، وصفوة االختيار، والمهذب، وحديقة الحكمة، 
والرسالة الناصحة، وشرحها، والفتاوي المرتبة وغير المرتبة ، ورسائلو، وأشعاره، وجميع مؤلفاتو، 

سماعاً فيما سمعت  -مؤلفاتهم في التحف الفاطمية كما سبق  وقد ذكرتُ  -وىي كثيرة غزيرة 
 -عليو السبلـ  -منها: كالشافي، والرسالة الناصحة، والحديقة، وما تضمنتو المؤلفات من كتبو 

وإجازة عامة لها ولغيرىا، من والدي شيخ آؿ الرسوؿ، العبلمة الولي محمد بن منصور بن 



والدنا اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم، عن  أحمد المؤيدي ػ رضي اهلل عنهم ػ عن
 السيد اإلماـ محمد بن محمد الكبسي، عن السيد اإلماـ محمد بن عبدالرب.

)ح(، ويروي ذلك اإلماـ المهدي محمد بن القاسم، عن اإلماـ المنصور باهلل محمد بن عبداهلل 
اإلماـ محمد بن عبد الرب، عن الوزير، عن السيد اإلماـ أحمد بن زيد الكبسي، عن السيد 

عمو إسماعيل بن محمد، عن أبيو محمد بن زيد، عن أبيو زيد بن اإلماـ، عن أبيو المتوكل على 
 اهلل إسماعيل، عن أبيو اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد.
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، وإبراىيم وأرويو بجميع الطرؽ السابقة إليو، وىو عن مشائخو األعبلـ: أمير الدين بن عبداهلل
بن المهدي، وصبلح بن أحمد، عن السيد اإلماـ أحمد بن عبداهلل الوزير، عن اإلماـ المتوكل 

على اهلل شرؼ الدين ، عن الفقيو جماؿ الدين علي بن أحمد، عن الفقيو العبلمة علي بن زيد ػ 
ن الفقيو نجم رضي اهلل عنهم ػ، عن السيد اإلماـ أبي العطايا عبداهلل بن يحيى بن المهدي، ع

الدين يوسف بن أحمد، عن السيد اإلماـ جماؿ الدين الهادي بن يحيى، عن والده السيد 
اإلماـ صاحب الجوىرة والياقوتة يحيى بن الحسين اليحيوي، عن الفقيو العبلمة إماـ المذاكرين 

 بن ىػ( بمناولة الفقيو العبلمة عبداهلل730محمد بن سليماف بن أبي الرجاؿ، المتوفى سنة )
علي، بالمناولة والقراءة عن والده الشيخ العبلمة بهاء الدين علي بن أحمد بن الحسين األكوع 
 ػ رضي اهلل عنهم ػ جامع كتاب االختيارات المنصورية، وصاحب المقامات المشكورة اإلمامية.

بلـ، في في الشافي، وىو من تبلمذة اإلماـ، وأعياف األع -عليو السبلـ  -وقد روى عنو اإلماـ 
 تلك األعواـ ػ رضي اهلل تعالى عنهم، وأعاد من بركاتهم ػ، عن اإلماـ المنصور باهلل.

 ]من كتاب الشافي[
 في الشافي: -عليو السبلـ  -قاؿ 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الذي قُصر عن تأدية ما يجب لو من الحق جهد 
 وجو الدليل.الجاىدين..إلى قولو: أوضح نهج السبيل، وكشف عن 

..إلى قولو: لم يأمر المكلفين بفعل ما فعل، وال نهاىم عن تركو، بل انتحل ذلك القدري بمينو 
ُـّ على فعل ربُّو فاعُلو، أو يُمدح بعمل ذو الجبلؿ عامُلو، انهـز من الكسب  وإفكو، وكيف ُيَذ

اني على جرٍؼ ىار، إلى غير فئة منيعة، وراـ التحصن من البرىاف بأخبلقو الرقيعة، فكاف كالب
 والهارب من الرمضاء إلى النار.
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وصلى اهلل على المبعوث من أطيب جرثومة، وأشرؼ أرومة، وأكـر خؤلة وعمومة، نبي الرحمة، 
وسراج الظلمة، وأب الطاىرين األئمة، أيده اهلل باألدلة الظاىرة، والمعجزات الباىرة، فبّلغ 

لجهالة، وأيقظ من الغفلة والسَِّنة، ودعا إلى سبيل ربو الرسالة، وأوضح الداللة، وطمس ا
بالحكمة والموعظة الحسنة، فكاف أوؿ من أجابو من الرجاؿ ابن عمو، وكاشف كربو، وفارج 

ىّمو، ليث دولتو الواثب، ونجم دعوتو الثاقب، وسيف صولتو القاضب، وسهم نحلتو الصائب، 
 جتباه، فهو الوصي والوارث، والدافع للكارث.علي بن أبي طالب، فاستوزره وآخاه، وقّربو وا

 كاف إذا َأْرَتَج العُدوُّ على اإلسػ .... ػبلـ باباً دعاه يَػْفَتُح بو
 خليفُة اهلل في بريتو .... وىو شريُك النبي في نسبو

..إلى قولو: ناـ على الفراش فادياً لو بمهجتو ليلة الغار..إلى قولو: وتعّرض للشهادة في موطن 
 طن، البطين األنزع، والليث األروع، والشجاع األقرع، والسّم المنقع.بعد مو 

..إلى قولو: والقمر الزاىر، والسيف الباتر، والنوء الماطر، والبحر الزاخر، والِقْدح القامر، 
 صاحب األفاعيل ببدٍر وحنين، شريف المنصبين.

 ..إلى قولو:
 إف علي بن أبي طالب .... جّدا رسوؿ اهلل جداهُ 

 علي وأبو المصطفى .... من طينة طّهرىا اهللُ  أبو
..إلى قولو: وصلوات اهلل على أىل بيتو، أنجم المّلة، وأدّلة األدلة، ُمزيحي العّلة، شفاء الغُلة، 
حْتف المعاندين، وسّم الجاحدين، الرادين لكيد الكائدين، كما روينا عن أبينا خاتم المرسلين 

أنو قاؿ: ))إف عند كل بدعة تكوف من بعدي ُيكاد بها  صلى اهلل عليو وعلى آلو الطاىرين
إلسبلـ ولياً من أىل بيتي موكبًل، يعلن الحق وينّوره، ويرّد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولي 

 (((.1األبصار، وتوّكلوا على اهلل)
__________ 

أخبار ىذا الخبر الشريف أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو بسنده، ومن شواىده  -( 1)
 النجـو والتجديد، وكفى بأخبار الثقلين، وقد سبقت اإلشارة إليها.
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على اهلل توكلنا، وبو اعتصمنا، ورضي اهلل عن الصحابة، والتابعين لهم بإحساف إلى يـو الدين، 
.  الراعين حرمة الذرية، المميزين لهم على جميع البريّة، وسّلم وكـر



ة، وصلتنا منقلبنا من المغرب، في شهر شواؿ سنة ثماف وستمائة، أما بعد: فإف الرسالة الخارق
وابتدأنا بصدر جوابها في شهر ربيع األوؿ سنة تسع وستمائة، وسبب تراخي المدة كثرة 

 األشغاؿ وتراكمها كما يعلم ذلك من شاىد الحاؿ، أو صدؽ المقاؿ.
..إلى قولو: فقد أصاب ..إلى قولو: وقد طابق اسمها معناىا؛ ألنها خرقت عادة المسلمين

صاحبها في اسمها وإف أخطأ في معناىا، ومن نظرىا بعين النصفة عرؼ حقيقة ما قلناه منها 
المدح لنفسو وأىل مقالتو، وأنهم أىل السنة والجماعة، وجّرد ذلك عن األدلة القاضية بصحة 

 دعواه.
ثار النبوية، المأثورة عن ..إلى قولو: ومنها ذمو لما ورد من جهتنا من الرسالة المتضمنة لآل

 جميع علماء البرية، بعد تعييننا لها بكتبها ومواضعها وشيوخها وطرقها.
..إلى قولو: راـ للصحابة النصرة بسب جماعة العترة، واستثنى من اعتقد إمامة المشائخ، وأحٌد 

ف  منهم ال يعتقد ذلك بشهادة المسلمين والمعاىدين، واالستثناء إخراج بعض من كل، فكا
 كالمستثني عشرة من عشرة.

..إلى قولو: فرأينا التفرغ لجوابو في بعض األحواؿ، أولى من كثير من األشغاؿ ؛ فإف اىتدى لم 
نكره ىدايتو، وإف استحب العمى على الهدى كنا قد خرجنا من عهدة ما يلـز من النصيحة 

صر بو }فََأمَّا الَِّذيَن َءاَمُنوا فَػَزاَدتْػُهْم ِإيَمانًا َوُىْم للمكلفين، ولعل غيره يستبصر بما لم يب
( َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض فَػَزاَدتْػُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُىْم  124َيْسَتْبِشُروَف)

 ({ ]التوبة[.125َكاِفُروَف)
 نا تشريفاً لنصابنا، وحراسة ألنسابنا،فأما السب واألذية فممَّا ال جواب فيو من قبل

 ويشتموا فترى األلواف مسفرة .... ال عفو ذّؿ ولكن عفو أحبلـ
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( بأف سبَّو لنا نصرًة لؤلصحاب، وتعّرضاً للثواب، عذر غير مخلص عند ذوي 1واعتذاره)
خلق بالهدى األلباب، اليـو وال غداً عند رب األرباب؛ ألنهم ػ سبلـ اهلل عليهم ػ أولى ال

 والصواب، وأعرؼ الخبلئق بعلم الكتاب.
 :-عليو السبلـ  -...إلى قولو 

 ال تسبنني فلسَت بِسبِّي .... إف ِسّبي من الرجاؿ الكريمُ 
 ما أبالي أنّب بالَحْزف تيس .... أـ لحاني بظهر غيب لئيمُ 

 :-عليو السبلـ  -..إلى قولو 



 السُّها ويريني القمرعلينا نزؿ العلم ومنا انتشر .... ُأرِْيو 
ما ظنك ببيت َعَمَرُه التنزيل، وخدمو جبريل، ىجرتو الشياطين المردة ، وعمَّرتو من األولياء 

 الحفدة، فكم من قاطع ما أمر بو الحكيُم أف يُوصل، ناٍس ىوَؿ اليـو األطوؿ.
يعلم استحكاـ : قاؿ بزعمو أِصُل األوَؿ وأقَطُع اآلخَر، كأنو لم -عليو السبلـ  -..إلى قولو 

عقد األواصر، كما روينا عن أبينا النبي الصادؽ العربي: ))كل نسب وسبب منقطع يـو القيامة 
 (((.2إال نسبي وسببي)

__________ 
اعتذاره: مبتدأ، خبره عذر غير مخلص، وخبر إفَّ محذوؼ تقديره واقع أو نحوه،  -( 1)

 ونصرة وتعرضاً مفعوالف ألجلهما، فتأمل.
أخرجو الحاكم والطبراني والبزار من حديث عمر، ورواه ابن إسحاؽ، عن جعفر بن ...  -( 2)

 محمد، عن أبيو، عن جده، عن عمر.
 وأخرجو الطبراني عن جعفر بن محمد، عن أبيو، عن جابر، عن عمر.

 ورواه ابن السكن في صحاحو من طريق الحسن بن الحسن بن علي، عن أبيو، عن عمر.
ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر، عن أبيو، ورواه أحمد والحاكم من ورواه البيقهي أيضاً، 

 حديث المسور بن مخرمة يرفعو ))أف األسباب تنقطع يـو القيامة غير نسبي وسببي وصهري((.
 ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس.
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 -ر وعثماف، وَعّد تقديمنا لعلي : زعم أنو انتصر ألبي بكر وعم-عليو السبلـ  -..إلى قولو 
مجانباً لئليماف، وأّكد ذلك بالسّب والبهتاف، فحفظ الصحابة بتضييع القرابة،  -عليو السبلـ 

ولم يعلم أف حق األمة على منازلها مرتب على حق أىل البيت المجللين بالكساء، المصطفين 
ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعَلى على الرجاؿ والنساء؛ فإف تَقّطع قلبو أسفاً وحسداً فما ذنب نا في ذلك }َأ

َناُىْم ُمْلًكا  َنا َءاَؿ ِإبْػَراِىيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَءاتَػيػْ َما َءاتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو فَػَقْد َءاتَػيػْ
 ({ ]النساء[.54َعِظيًما)

ِـّ  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وكذلك ما قاؿ رسوؿ اهلل  لذامهم، والخبر عن حاؿ  من الذ
باغضهم في ابتداء خلقو، وأنو لغير ِرْشدة، أو حملتو أمو في ُغبَِّر حيضة، أو كاف من ال خير فيو 

 (1وىو عن اهلل) -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -من الرجاؿ؛ فذلك قوؿ رسوؿ اهلل 
__________ 



َصّلى اهلل عَلْيو  -ر رفعو إلى النبي ... أخرج محمد بن سليماف الكوفي بسنده إلى الباق -( 1)
: ))ال يبغضن أىل البيت إال ثبلثة: رجل ُوضع على فراش أبيو لغير أبيو، ورجل -وآلو وسّلم 

 أتت بو أمو وىي حائض، ورجل منافق((، ولو شواىد.
َصّلى  -قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل  -عليو السبلـ  -أخرج اإلماـ المرشد باهلل بسنده إلى علي 

يقوؿ: ))من لم يعرؼ حق عترتي واألنصار والعرب فهو إلحدى ثبلث:  -عَلْيو وآلو وسّلم اهلل 
 إما منافق، وإما لزنية، وإما حملت بو أمو في غير طهر((.

( الطبعة الثانية سنة 233وأخرجو أبو الشيخ، ذكره ابن حجر في تتمة الصواعق ص)
 دي والبيهقي. انتهى.ىػ( وفي ىامشها: الحديث أخرجو الباوردي وابن ع1385)

 وأخرجو الدارقطني.
َصّلى  -(: أحاديث النبي 175صفحة ) -عليو السبلـ  -قاؿ العقاد في عبقرية اإلماـ علي 

في فضل علي ومحبتو متواترة في كتب الحديث المشهورة، منها ما  -اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 
عنو ػ حيث قاؿ: رأيُت رسوؿ اهلل انفرد بو، وىو حديث الخيمة الذي رواه الصديق ػ رضي اهلل 

خيم خيمة وىو متكئ على قوس عربية، وفي الخيمة علي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -
وفاطمة والحسن والحسين، فقاؿ: ))معشر المسلمين، أنا ِسْلم لمن سالم أىل الخيمة، حرب 

، وال يبغضهم إال شقي لمن حاربهم، ولّي لمن واالىم، ال يحبهم إال سعيد الجد، طيب المولد
 الجّد، رديء الوالدة((، انتهى.

 وقد نظم ذلك كثير من أوليائهم، قاؿ الصاحب بن عباد:
 ُأحّب النبي وآؿ النبي .... ألني ولدُت على الفطرةِ 

 إذا شّك في ولد والد .... فآيتو البغض للعترةِ 
 .1(ط/39ـ، صفحة )ولئلماـ الشافعي أبيات في ىذا المعنى، أوردتها في المنهج األقو 

: ))استوصوا بأىل بيتي فإني مخاصمكم عنهم غدًا، ومن -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وعنو 
 أكن خصمو أخصمو، ومن أخصمو دخل النار(( أخرجو المبل وابن سعد.

: ))ال يبغض أىل البيت أحد إال أدخلو اهلل النار(( أخرجو -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ 
 الحاكم في المستدرؾ، والذىبي في التلخيص، وقاؿ: على شرط مسلم، وابن حباف، وصححو.

: ))فلو أف الرجل -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وأخرج الحاكم والذىبي عن ابن عباس عنو 
صفن بين الركن والمقاـ، فصلى وصاـ، ثم لقي اهلل وىو مبغض ألىل بيت محمد دخل النار(( 

 ير، يضيق عنو البحث.وغير ذلك كث
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: جهلت السورة، فعكست الصورة، كم بين من يشهد بما ورد فيو -عليو السبلـ  -إلى قولو 
 المؤالف والمخالف، وُيجمع على صحة النقل فيو جميع الطوائف.

كم بو أنو قاؿ: ))أحبوا اهلل لما يغذو  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -..إلى قولو: روينا عن النبي 
 من نعمو، وأحبوني لحّب اهلل، وأحبوا أىل بيتي لحبي ((، وىذا أمٌر، واألمر يقتضي الوجوب.

 قلت: ممن أخرجو الحاكم في المستدرؾ، واعترؼ الذىبي بصحتو، وأخرجو غيره.
: ))قّدموىم وال تتقدموىم، وتعّلموا منهم وال -سبلـ اهلل عليهم  -وفي الحديث فيهم 

 لفوىم فتضلوا، وال تشتموىم فتكفروا((.تعّلموىم، وال تخا
 قلت: ىي في أحد أخبار الثقلين، وقد استوفيناىا في لوامع األنوار.

: فقد أخطر بنفسو، وصار كما قيل في المثل: قيل للشقي ىّلم -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
منهم، إلى السعادة، فقاؿ: حسبي ما أنا فيو، يظن أف سبو لذرية الرسوؿ ينقصهم أو يضع 

 ونقُص ذلك عائد عليو، ووبالو صائر إليو، فهو فيو كمن طعن نفسو ليقتل ِرْدفو،
 ما ضّر تغلَب وائل أىجوتها .... أـ بُػْلت حيث تناطح البحراف

وأما جعلو لصاحب بغداد وليجًة دوف أىل بيت النبوة ومعدف الرسالة ومحل الوراثة، فقد َأَبْت 
أنها صحيحة، في خبر الكساء، والبرد، والمباىلة، وغير  ذلك عليو أخباُر الصحاح إف اعتقد

 ذلك من األخبار، في تخصيصهم بأنهم عترتو أىل بيتو.
: فأما ذريتو فبل ينازعنا أحد في ذلك من أىل الدين، وقد كاف -عليو السبلـ  -..إلى قولو 

من بليتو، شغب الحجاج في ذلك، ثم سّلم وانقطع ، إال أف تكوف بلية صاحب الخارقة أعظم 
({ 17( ثُمَّ نُػْتِبُعُهُم اآْلِخرِيَن)16وقضيتو أقبح من قضيتو؛ ففي قولو تعالى: }َأَلْم نُػْهِلِك اأْلَوَّلِيَن)

 ]المرسبلت[، ما ُيْذىب ىّم كل مؤمن حزين.
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: فأمَّا ائتمامك بو فينبغي لمن كاف على مثل حالك أف يكوف إمامو  -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
كذلك، يـو ندعو كل أناس بإمامهم، فأنت في االئتماـ وىو في اإلمامة كما قيل في المثل 

 السائر: وافق شنٌّ طبقو، وكما قاؿ الشاعر:
 ىذا السوار لمثل ىذا الِمْعَصم

 ولكن ما يكوف حاؿ األعمى إذا قاده األعمى، والضاؿ إذا كاف دليلو الضاؿ.
ب الخائف الخائف، ويـؤ الظنين الظنين، ويقيم : كيف يصح-عليو السبلـ  -..إلى قولو 

ـَ المحكوـُ عليو؛ فإنا هلل وإنا إليو راجعوف من ضبلؿ ىذه  الحدوَد المحدوُد، وينفذ األحكا



األمة، وجفوتها ألىل بيت نبيها، ولكن كيف ُيستعظم ذلك من أمة قتل ابُن دعّيها ابَن نبيها ، 
وحشها حوبها، ىذا وبرد اإلسبلـ َقِشيب، وأصاغر فما ذرفت عيونها، وال وجفت قلوبها، وال أ

 الصحابة يستعظموف وخَط المشيب.
مرضّي الفعل، مشكور العمل، قد أنقذ  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ولما قُبض رسوؿ اهلل 

الخبلئق من شفا الحفرة، ونجاىم من بحار الهلكة، وأضفى عليهم ستر اإلسبلـ الحسن 
مّنة الهداية،  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -م عنق مكّلٍف إال وفيو لو الجميل، لم يبق منه

والِمنَُّة هلل، كاف من أْمر فاطمة ػ عليها السبلـ ػ السبللة المرضّية، والنسمة الزكّية، والجمانة 
(، وبعد ذلك في أمر النحلة لفدؾ 1البحرية، والياقوتة المضيئة، ما كاف من النزاع في اإلرث)

 ره ما شاع في الناس ذكره، وَعُظم على بعضهم أْمره، حتى قاؿ قائلهم:وغي
 وما ضّرىم لو صدقوىا بما اّدعت .... وماذا عليهم لو أطابوا جنانها

 وقد علموىا بضعًة من نبيهم .... فلم طلبوا فيما ادعتو بيانها
__________ 

ماتت ػ عليها السبلـ ػ ىاجرة ألبي أخرج نزاعها في اإلرث؛ والنحلة؛ ودفنها ليبًل؛ وأنها  -( 1)
 بكر: البخاري ومسلم وغيرىما، وىو معلـو بين األمة.
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فمرضت ِسرًا، وُدفنت ليبًل، فلسنا والحاؿ ىذه نستعظم من صاحب الخارقة ما أظهر من 
 األذى، ونشر من البذى، وأظهر الجهل بأىل بيت النبوة، وذلك ال ينّقصهم.

 فو .... والدّر درٌّ برغم من جهلوويظهر الجهل بي وأعر 
 :-عليو السبلـ  -..إلى قولو 

 وىبني قلت ىذا الصبح ليل .... أيعمى العالموف عن الضياءِ 
(، وُمّثلوا بباب 1: كيف يذـ قوماً فُرضت عليهم الصبلة في الصبلة)-عليو السبلـ  -إلى قولو 

 حطة وسفينة النجاة.
ابن عباس: ما أنزؿ اهلل تعالى في القرآف }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن في تفسير  -عليو السبلـ  -إلى قولو 

َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -َءاَمُنوا{ ، إال وعلي أميرىا وشريفها، ولقد عاتب اهلل أصحاب محمد 
(، وال تعرض شبهة عند أحد من أىل البصائر 2في غير آية، وما ذكر علياً إال بخير) -وسّلم 

تضمن مدحاً وتعظيماً وتشريفاً للمؤمنين أو للمسلمين مجمبلً إال وأمير أف كل آية في القرآف ت
درّة تاجها، ونور سراجها، وال وقع وْعٌد للسلمين في العقبى،  -عليو السبلـ  -المؤمنين علي 



وال نصرة في الدنيا، إال وىو مقصود عند جميع األمة؛ فإف شرؾ معو غيره مدّع فببرىاف يتوّجده 
 ؟أيستقيم أـ ال 

__________ 
األخبار في تعليم الصبلة بلفظ: ))قولوا: اللهم صل على محمد وآؿ محمد(( معلومة  -( 1)

مروية في الست وغيرىا؛ فمن صلى في الصبلة أو في غيرىا وترؾ ذكر آلو فقد خالف السنة 
 َصّلى اهلل -المأمور بها، المجمع على صحتها، والحقيقة أنو ال يصدؽ عليو أنو صلى عليو 

 لمخالفتو الكيفية التي عّلمهم. -عَلْيو وآلو وسّلم 
أخرجو الطبراني وابن أبي حاتم وغيرىما، ونقلو ابن حجر، وعن ابن عباس ػ رضي اهلل  -( 2)

عنو ػ: ما نزؿ في أحد في كتاب اهلل ما نزؿ في علي، وعنو أيضاً: نزؿ في علي ثبلثمائة آية، 
 أخرج ذلك ابن عساكر وغيره.
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َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -: وكذلك أمر اهلل سبحانو وتعالى نبيو -عليو السبلـ  -.إلى قولو .
أف ينّوه باسمو، ويدؿ على فضلو بقولو وفعلو ، ويبين ألمتو أنو القائم بخبلفتو، والمنصوص  -

َؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْف َلْم تَػْفَعْل على إمامتو، وأكد األمر فقاؿ سبحانو: }يَاَأيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما أُْنزِ 
َفَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتُو{ ، ولما علم ما في قلوب أقواـ من الضغائن آمنو من شرىم بما أوضح من 

[، فامتثل أمر ربو، وبّين بقولو 67عصمتو، بقولو تعالى: }َواللَُّو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{ ]المائدة:
 أمتو؛ أما القوؿ فبل ينحصر لو أردنا حصره في ىذا الكتاب.وفعلو ، وميزه من 

خاصة، فروينا ما ال يمكنو إنكاره  -عليو السبلـ  -فقد بّينا ما روتو العامة على انحرافها عنو 
 في باب اإلمامة.

: ولسنا نخاؼ في اهلل أحدًا، وال نخاؼ معو، وقد نشرنا الدعوة -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
وأبدينا صفحتنا ألىل الشقاؽ والنفاؽ، والمجاىرة بالعداوة في جميع اآلفاؽ،   في اآلفاؽ،

كصاحب بغداد ومن دونو، ممن يعتزي إليو، فذلك أكبر دليل على رفع التقية، فكيف بنا في 
 صاحب الخارقة وأجناسو من البرية.

 -اهلل سبحانو ونبيو  ولم نقدـ علياً من تلقاء أنفسنا، وإنما قدمو اهلل ورسولو فقدمناه، وألزمنا
 والَءُه فالتزمناه. -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

ىذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس، واشتهر اشتهار الصلوات الخمس، وخبر المنزلة، 



َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -وحديث حذيفة: ))علي خير البشر ((، وحديث عمار وأبي ذر عن النبي 
 .-وسّلم 
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: ))من أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاؾ فقد عصاني ((، وكقولو: -عليو السبلـ  -لعلي وقولو 
))علي مني وأنا منو ((، وكقولو: ))أوحي إلّي في علي أنو سّيد المسلمين، وإماـ المتقين، وقائد 

 (((..إلى غير ذلك مما رويناه مسنداً ومرسبًل، ومبَػيَّناً ومجمبًل، فهذا تقديمو1الغر المحجلين)
 بالقوؿ.

__________ 
( من الجزء الثالث، وقاؿ: صحيح اإلسناد، 138... أخرجو الحاكم في أوؿ صفحة ) -( 1)

وأخرجو الباوردي وابن قانع وأبو نعيم والبزار وصاحب الكنز، وأخرجو ابن النجار بلفظ: 
(، وشواىد  ))وولي المتقين((، وأخرجو أبو نعيم بلفظ: ))مرحباً بسيد المسلمين وإماـ المتقين(

 كثيرة.
انظر البسائط: كمناقب أحمد بن حنبل ومسنده، وخصائص النسائي، وتخريج الشافي، وشرح 

 الغاية، ولوامع األنوار.
ـُ -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وفي ىذا المعنى قولو  : ))أوؿ من يدخل من ىذا الباب إما

ين، وقائد الغر المحجلين((، فدخل المتقين، وسّيد المسلمين، ويعسوب الدين، وخاتم الوصي
علٌي، فقاـ إليو مستبشراً فاعتنقو، وجعل يمسح عرؽ جبينو، وىو يقوؿ: ))أنت تؤدي عني، 

وتسمعهم صوتي، وتبين لهم ما اختلفوا فيو من بعدي((، أخرجو أبو نعيم في حليتو عن أنس، 
: ))إف ىذا -عليو السبلـ  -وقد أشار بيده إلى علي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقولو 

أوؿ من آمن بي، وأوؿ من يصافحني يـو القيامة، وىذا الصديق األكبر، وىذا فاروؽ ىذه 
األمة، يفرؽ بين الحق والباطل، وىذا يعسوب المؤمنين((، أخرجو الطبراني في الكبير من 

 حذيفة. حديث سلماف وأبي ذر، وأخرجو البيهقي في سننو، وابن عدي في الكامل من حديث
وغير ىذا كثير ال يسعو المقاـ، والمخرجوف لهذه األخبار الشريفة من أئمة الحديث وثقاتهم، 

 دَْع عنك رواية أئمة العترة وأوليائهم.
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وأما الفعل فإنو لم يوّؿ عليو أحداً قط في جيش وال سرّية إال وىو أميرىا ، يأمر بطاعتو، ويحذر 
و في كل زحف، حتى سألو جابر بن سمرة: يا رسوؿ اهلل، من عن مخالفتو، وىو صاحب رايت

 يحمل رايتك يـو القيامة ؟
 فقاؿ: ))ومن عسى أف يحملها إال من يحملها في الدنيا، علي بن أبي طالب ((.

وأخذ براءة من أبي بكر ودفعها إليو، وقاؿ: ))ال يبّلغها أحد عني إال أنا أو رجل مني ((، 
أجراه مجرى نفسو دوف غيره بنّص ربو؛ ألنو ال يفعل من تلقاء نفسو، وأخرجو عند المباىلة، و 
({ ]النجم[، وآخى بينو وبين نفسو لما آخى بين الصحابة، وقاؿ: 4}ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى)

 (((.1))ىو أخي في الدنيا واآلخرة)
__________ 

َصّلى  -ي كلتيهما جعلو الرسوؿ أخبار المؤاخاة كثيرة شهيرة، وكانت المؤاخاة مرتين، ف -( 1)
أخاه، وقد أخرجو باللفظ الذي ذكره اإلماـ: ))أنت أخي في الدنيا  -اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

( من الجزء الثالث من المستدرؾ عن ابن عمر من طريقين 14واآلخرة((: الحاكم في صفحة )
 صحيحين على شرط الشيخين.

و، وأخرجو الترمذي فيما نقلو ابن حجر في صفحة وأخرجو الذىبي في تلخيصو معترفاً بصحت
 ( من صواعقو.73)

: ))ىذا أخي، وابن عمي وصهري وأبو ولدي((: أخرجو -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ: 
 الشيرازي في األلقاب، وابن النجار عن ابن عمر.

و ابن عبد البر في : ))أنت أخي وصاحبي((: أخرج-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ لو 
 االستيعاب بسنده إلى ابن عباس.

 : ))أنت أخي ورفيقي في الجنة(( أخرجو الخطيب.-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ لو 
: ))وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني وإلّي((، -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ لو 

 ؼ الذىبي بصحتو.أخرجو الحاكم في الجزء الثالث، واعتر 
: ))أنت أخي ووزيري، تقضي ديني، وتنجز موعدي، -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ لو 

 وتبرئ ذمتي(( أخرجو الطبراني في الكبير عن ابن عمر.
يقوؿ: )أنا عبداهلل وأخو رسولو، وأنا الصديق األكبر، ال يقولها  -عليو السبلـ  -وكاف علي 

النسائي في الخصائص، والحاكم، وابن أبي شيبة، وابن أبي عاصم،  بعدي إال كاذب( أخرجو
 وأبو نعيم.
: )واهلل إني ألخوه ووليو وابن عمو ووارث علمو، فمن أحق بو -عليو السبلـ  -وقاؿ علي 

 مني( أخرجو في المستدرؾ، والذىبي مسلماً بصحتو.
بين  -عَلْيو وآلو وسّلم َصّلى اهلل  -قاؿ ابن عبد البر في االستيعاب: آخى رسوؿ اهلل 



المهاجرين، ثم آخى بين المهاجرين واألنصار، وقاؿ في كل واحدة منهما لعلي: ))أنت أخي 
 في الدنيا واآلخرة((.

وممن أخرج أخبار المؤاخاة بين الرسوؿ وبين علي ػ صلوات اهلل عليهما وآلهما وسبلمو ػ: 
الطبراني، والبيهقي، في مجمعيهما، أحمد بن حنبل في المناقب، وابن عساكر في تاريخو، و 

 والباوردي في المعرفة، وابن عدي، وغيرىم.
وأخرج اإلماـ أحمد في مسنده، واإلماـ النسائي في خصائصو، والحاكم في مستدركو، 

والذىبي في تلخيصو معترفاً بصحتو، وغيرىم من أصحاب السنن، بطرؽ مجمع على صحتها، 
قاؿ  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -رضي اهلل عنهما ػ أنو  عن عمرو بن ميموف، عن ابن عباس ػ

َصّلى  -في حديث طويل: ))ال يذىب بها ػ أي براءة ػ إال رجل ىو مني وأنا منو((، وأنو قاؿ 
َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -: ))أنت وليي في الدنيا واآلخرة((، وأنو قاؿ -اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ليس بعدي نبي، إنو ال : ))أما ترضى -وسّلم 
: ))أنت ولي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ينبغي أف أذىب إال وأنت خليفتي((، وأنو قاؿ لو 

َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -كل مؤمن بعدي ومؤمنة((، وفيو قاؿ ابن عباس: وسد رسوؿ اهلل 
 باب علي، وكاف يدخل المسجد ُجنُباً وىو طريقو، ليس لو طريق غيره. أبواب المسجد غير -

: ))من كنت مواله فإف مواله علي((، -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وأنو قاؿ رسوؿ اهلل 
والحديث طويل اختصرتو، وقد ذكر فيو خبر الراية، وأنو أوؿ الناس إسبلماً، وخبر الكساء، 

 على الفراش، وشواىده ال تحصى.وشراء علي نفسو ليلة ناـ 
: ))إف ىذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا لو -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ 

 وأطيعوا ػ مخاطباً لبني عبد المطلب في خبر اإلنذار ػ((، أخرجو بهذه األلفاظ:
في سننو ودالئلو، ابن إسحاؽ، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويو، وأبو نعيم، والبيهقي 

والثعلبي، والطبري، في سورة الشعراء في تفسيريهما، والطبري أيضاً في الجزء األوؿ من تاريخو 
 (، وأبو جعفر اإلسكافي في نقض العثمانية مصححاً لو، والحلبي، وغيرىم.217صفحة )

َلْيو وآلو َصّلى اهلل ع -وأخرج الطبراني في الكبير بسنده إلى سلماف، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
: ))إف وصيي، وموضع سّري، وخير من أترؾ بعدي، ينجز عدتي، ويقضي ديني علي -وسّلم 

 بن أبي طالب((.
: -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وأخرج محمد بن حميد الرازي، عن بريدة، عن رسوؿ اهلل 

خاة والوصية  ))لكّل نبي وصي ووارث، وإف وصيي ووارثي علي بن أبي طالب((، وأخبار المؤا
 كثيرة.

انظر: البسائط، كتخريج الشافي لشيخنا عبلمة العترة الحسن بن الحسين الحوثي ػ رضي اهلل 
 عنهما ػ ولوامع األنوار.



القاضي العبلمة محمد بن علي  -عليو السبلـ  -وقد أّلف في إثبات الوصية ألمير المؤمنين 
مين، وقد طبع في ضمن الرسائل اليمنية، الشوكاني صاحب نيل األوطار مؤلفاً سماه العقد الث

 -ورَّد على ما روي في البخاري ومسلم عن عائشة، ولفظ ما روياه: ذُكر عن عائشة أف النبي 
أوصى إلى علي ػ رضي اهلل عنو ػ فقالت: من قالو ؟..إلى قولها:  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 
 فكيف أوصى إلى علي ؟

ف الشيخين ػ يعني البخاري ومسلماً ػ قد رويا في ىذا الحديث قاؿ بعض العترة: قد تعلم أ
إلى علي من حيث ال يقصداف، فإف الذين ذكروا  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وصية النبي 

أوصى إلى علي لم يكونوا خارجين من األمة، بل   -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -يومئذ أف النبي 
 عين..إلى آخر كبلمو.كانوا الصحابة أو التاب

قلت: وىذا واضح، ويأبى اهلل إال أف يخرج الحق على ألسنة منكريو، ومثل ىذا ما روياه عن 
َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -طلحة بن مصرؼ، قاؿ: سألت عبداهلل بن أبي أوفى: ىل كاف النبي 

 أوصى؟ -وسّلم 
 قاؿ: ال.

 قلت: كيف كتب على الناس الوصية ثم تركها ؟
 وصى بكتاب اهلل.قاؿ: أ

انظر كيف تناقض كبلمو لما صدمتو الحجة، أثبت الوصية بعد أف نفاىا، وقد نبَّو على ىذه 
 المناقضة المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة في الشافي، والقاضي الشوكاني في العقد الثمين.

 والحق أبلج ما تخيل سبيلو .... والحق يعرؼ أولوا األلباب
سقُت من األخبار النبوية وأقواؿ الصحابة والتابعين المروية ما كثر وطاب، ولوال ضيق المقاـ، ل

 وىذا ما يقطع ريب كل مرتاب وإلى اهلل المرجع والمآب.
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بأمر اهلل، سيدة نساء العالمين، مع كثرة خطابها..إلى قولو:  -ابنة الوحي  -وزوجو ابنتو فاطمة 
بعد أف عقد بها في السماء بأمر  -عليو السبلـ  -من علي فانتظر أمر اهلل فيها، فأمره بزواجها 

الملك األعلى، فلها عقداف: عقد سماوي، وعقد أرضي، وقاؿ لفاطمة في حديث طويل: 
 (((.1))زّوجتك أعلمهم علماً، وأقدمهم سلماً)

ْن ولم ينقم منو طوؿ صحبتو، وال أنكر عليو شيئاً من قولو وال فعلو مدة حياتو، بل أنكر على مَ 
شكاه في فعلو، كخالد بن الوليد، ورسولو بريدة، وقاؿ: ))ما لكم ولعلي، علي مني وأنا منو، 



 (((.2وىو ولي كل مؤمن ومؤمنة)
__________ 

أخرج الحاكم بإسناده إلى ابن عباس، وأبي ىريرة، والطبراني، والخطيب، عن ابن  -( 1)
لفاطمة ػ عليها السبلـ  -ْيو وآلو وسّلم َصّلى اهلل علَ  -عباس، وأخرج محمد في المسند، قولو 

ػ: ))أما ترضين أني زوجتك أوؿ المسلمين إسبلماً، وأعلمهم علماً، وأنك سيدة نساء أمتي، كما 
سادت مريم نساء قومها، أما ترضين يا فاطمة أف اهلل اطّلع على أىل األرض فاختار منهم 

 كثيرة.  رجلين، فجعل أحدىما أباؾ، واآلخر بعلك((، ولو شواىد
 -منها: ما أخرجو أحمد في الجزء الخامس من المسند، من حديث معقل بن يسار، قولو 

: ))أو ما ترضين أني زوجتك أقدـ أمتي سلماً، وأكثرىم علماً، -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 
 وأعظمهم حلماً((، وغير ذلك كثير.

-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ولو أخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، والنسائي، عن بريدة ق -( 2)
: ))يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟(( قلت: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ))من كنت 

 مواله فعلي مواله((.
َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -وأخرج أبو داود باإلسناد الصحيح عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 ضي اهلل عنو ػ: ))أنت ولي كل مؤمن بعدي((.لعلي بن أبي طالب ػ ر  -وسّلم 
: ))إف علياً مني وأنا منو، وىو ولي كل مؤمن بعدي(( -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وقاؿ 

أخرجو أحمد بن حنبل عن عمراف، والحاكم والذىبي في التلخيص مسّلماً بصحتو، وابن أبي 
 شيبة، وابن جرير وصححو.
بن حجر في اإلصابة، ولو طرؽ كثيرة، فمن كاف قاببلً للحق ففيو  وأخرجو الترمذي كما ذكره ا

 كفاية، ومن كاف معانداً فبل ينفع فيو شيء:
 وليس يصّح في األذىاف شيء .... إذا احتاج النهار إلى دليلِ 
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َمْلُت ولما تّم ما أمره ربو من النص على إمامتو، واإلشارة بخبلفتو، نزؿ قولو تعالى: }اْليَػْوـَ َأكْ 
ـَ ِديًنا{ ]المائدة: ْسبَل  [.3َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

قلت: روى البخاري وغيره أنها نزلت يـو عرفة، وُيحمل على تكرر النزوؿ مع صحة النقل كما 
ية للجميع، واهلل ىو الواجب في الجمع، وقد قيل ذلك في آي كثيرة ، وفائدتو بياف السبب

 سبحانو ولي التوفيق.



قاؿ: ىذا غير ما كاف في حالة صغره، فإنو في حاؿ والدتو غسلو وسماه، وفي حجره المبارؾ 
، ثم خّصو اهلل -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ربّاه، وىو كّشاؼ الكرب عن وجو رسوؿ اهلل 

شاىد ومعاىد، وعلوماً وفوائد، فظهرت بالذرية الطيبة المباركة الزكية، التي مؤلت الببلد م
علومها، ورجحت حلومها، وصدقت كرَّاتها، وظهرت آياتها، ومدحها من األكابر واألفاضل، 

 دوف األسافل واألراذؿ، ولّيها وعدّوىا.
والية الحرمين المطهرين، زادىما اهلل على مرور األياـ شرفاً  -عليو السبلـ  -إلى أف ذكر 

: فأحكامهم ماضية فيهما بما -عليو السبلـ  -ت واليتهم ذلك العصر، قاؿ ونفاذًا، وأنهما تح
َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -يسّر صاحب بغداد تارًة ويسوءه أخرى، وإظهارىم ألذاف الرسوؿ 

 الذي ورثوه عن سلفهم، وأجمع عليو آباؤىم، بحي على خير العمل، مع كراىة من تحنبل. -
المباحث المهمة، والعلـو الجّمة، في طرؽ كتب اإلسبلـ، وروايات  -عليو السبلـ  -ثم ذكر 

األناـ، من جميع األمة، والبياف لحجج اهلل من الكتاب والسنة، وتعداد فرؽ األمة من جميع 
 الطوائف، وما عليو كل فريق من مؤالف ومخالف.
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ل البيت ػ صلوات اهلل عليهم بعد أف ساؽ البراىين على وجوب اتباع أى -عليو السبلـ  -وقاؿ 
ػ من الكتاب والسنة، حتى انتهى إلى طرؽ أخبار التمسك، ما نصو: فهذه كما ترى أخبار 

متظاىرة مما روتو العامة، وال تناكر فيو، وال اختلفت معانيو، وقد تكرر لفظ العترة وأىل البيت، 
 والُبرد المتكررة المتظاىرة. وبيّػّنا َمْن ىم بداللة الكتاب في آية التطهير وأحاديث الكساء

إذ ىم موضع الحجة على األمة، لمكاف العصمة، وإيجاب الرجوع إليهم في المهمة، كما يُرجع 
كل من   -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -إلى الكتاب في الداللة، وىذا نّص صريح يأمر بو النبي 

بالثقلين: الكتاب والعترة، وال يلـز شملتو لفظة اإلسبلـ، فمن كاف من المسلمين لزمو االقتداء 
أىل بيتو االقتداء بأحد؛ ألف الوصية بالتمسك بأىل بيتو، واألمر بذلك ألمتو، فهو أمر باالقتداء 
بهما إلى آخر أياـ التكليف؛ ألنو قّيد التمسك باألبد، وجعل مدة اجتماعهما إلى ورود الحوض 

بالتمسك  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -منو عليو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ وىذا األمر 
 بأىل بيتو ػ عليهم السبلـ ػ عاـ لكل أىل اإلسبلـ.

قاؿ: ))ما إف تمسكتم بو  -عليو السبلـ  -وىو أيضاً واجب، يدؿ على وجوبو قُبح تركو؛ ألنو 
 لن تضلوا من بعدي أبداً ((، فجعل ترؾ التمسك بهما ىو الضبلؿ.

ح بنفي الضبلؿ عن التمسك، وترؾ الضبلؿ واجب، فيجب التمسك قلت: ألف منطوقو صري



الموصل إلى القطع بنفيو قطعاً، إْذ ال طريق إلى ذلك سواه ، ومفهومو أف ترؾ التمسك بهما 
ضبلؿ، وىو قبيح ببل إشكاؿ، وأيضاً التمسك بالكتاب واجب قطعاً، وقد ُقرنوا بو فيكوف 

تو، وللخليفة ما للمسَتْخِلف ببل خبلؼ، وإال فبل حكمهم حكمو، وأيضاً قد جعلهم اهلل خليف
معنى لبلستخبلؼ، وأيضاً المقاـ صريح ضروري في ىذا المقصود، فالمناكرة فيو باب من 

 التكذيب والرد والجحود.
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لفظ األمر على ىذا مجاز بجامع إفادة الكل الوجوب، فهو  -عليو السبلـ  -نعم، وإطبلقو 
: فصار ترؾ ىذا األمر قبيحاً، فعلم وجوبو بقبح تركو، وىو -و السبلـ علي -استعارة، قاؿ 

شهادة الصادؽ بنفي الضبلؿ مع اإلتباع، واإلحتراز من الضبلؿ واجب، ألنو دفع ضرر عن 
 النفس، موجب لوجهي الوجوب من العقل والسمع، فما بقي لمعتّل عّلة.

عصومين المفضلين على األمة، واجباً الم -عليهم السبلـ  -فقد صار وجوب اتباع أىل البيت 
على جميع الوجوه ، وعلى كٍل: قوؿ َمْن قاؿ إف األمر على الوجوب فقد ورد، ومن قاؿ: ال بد 

 من دليل فقد حصل.
: فقد صار الخبر الوارد بإجماع كافة أىل اإلسبلـ من قوؿ النبي -عليو السبلـ  -..إلى قولو 

))افترقت أمة أخي موسى إلى إحدى وسبعين، فرقة منها فرقة : -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -
ناجية والباقوف في النار، وافترقت أمة أخي عيسى اثنتين وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية والباقوف 

في النار، وستفترؽ أمتي ثبلثاً وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية والباقوف في النار((؛ بياناً عن 
َصّلى  -و، وىي التي تمسكت بالثقلين، وىما: كتاب اهلل وعترة رسوؿ اهلل الفرقة الناجية من أمت
 .-اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

ىذه المباحث بفصل في قولو تعالى: }ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب  -عليو السبلـ  -وقد صّدر 
 ]األحزاب[.({ 33َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َوُيَطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا)

ثم فصل في معنى قولو تعالى: }ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى{ 
 [.23]الشورى:

 : ))خّلفت فيكم الثقلين ((.-عليو السبلـ  -ثم فصل في قولو 
َصّلى  - أوؿ من أسلم، وأوؿ من صلى مع رسوؿ اهلل -عليو السبلـ  -ثم فصل في أف علياً 
 .-اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

 .-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ثم فصل في أف علياً وصي رسوؿ اهلل 



َصّلى اهلل عَلْيو  -بلفظ الخبلفة من قوؿ النبي  -عليو السبلـ  -ثم فصل في الكناية عن علي 
 .-وآلو وسّلم 

(1/53) 

 

: فهذه األخبار الواردة..إلى قولو: -لسبلـ عليو ا -ولما ساؽ األخبار الواردة في ذلك قاؿ 
ببل ارتياب، فلينظر في ذلك، ففيو كفاية ومقنع لمن  -عليو السبلـ  -تصّرح بلفظ الخبلفة لو 

تأملو بعين اإلنصاؼ ، فما بعد لفظ الخبلفة بياف يُلتمس، وال منار يُػْقتبس، وال دليل ُيستفاد، 
 وال علم ُيْستزاد.

: فإف في ذلك تنبيهاً للغافل، وعبرًة للعاقل، ونفياً لكل شك -بلـ عليو الس -..إلى قولو 
 مريب، عن كل كّيس أريب، وتبصرة وذكرى لكل عبٍد منيب..إلى آخره.

 ثم فصل في ذكر يـو غدير ُخّم.
ِقيُموَف الصَّبَلَة ثم فصل في تفسير قولو تعالى: }ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َءاَمُنوا الَِّذيَن يُ 

: وقد ذكرنا األخبار -عليو السبلـ  -({ ]المائدة[، حتى قاؿ 55َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف)
 .-عليو السبلـ  -الواردة في ىذه اآلية، وأف المراد بها علي بن أبي طالب 

د باآلية علي بن أبي : فقد اتفقت الخاصة والعامة على أف المرا-عليو السبلـ  -..إلى قولو 
ووجوب  -عليو السبلـ  -، وىذا نّص صريح في صحة إمامتو -عليو السبلـ  -طالب 

ببل فصل؛ ألنو رّتب الوالية ثبلث  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -خبلفتو عقيب الرسوؿ 
و راكع، وللمتصدِّؽ بخاتمو وى -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -مراتب: هلل سبحانو، وللرسوؿ 

 فهو الولي النافذ التصرؼ في األمة. -عليو السبلـ  -وذلك علي بن أبي طالب 
: وعيَّنو تعييناً جلياً، وأشار إليو بإيتاء الزكاة في الركعة إشارة متفقاً -عليو السبلـ  -إلى قولو 

، كما عليها من الخاص والعاـ، فثبت لو من فرض الوالية ما ثبت هلل ولرسولو على كافة خلق اهلل
 ..إلى آخره.-َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ثبت هلل تعالى ولرسولو 
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: ))أنت مني -عليو السبلـ  -لعلي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -ثم فصل في قوؿ النبي 
بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نبي بعدي ((، ثم عقَّب بعد ذلك بحكاية المذاىب، وبياف  

 ريق من مواٍؿ ومناصب.كل ف



 -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -بعد ذكر القائلين بدين آؿ محمد  -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
في التوحيد والعدؿ من التابعين فمن بعدىم من علماء األمصار في جميع األقطار، من الحرمين 

 يمن والشاـ.الشريفين مكة والمدينة، والمصرين الكبيرين الكوفة والبصرة، وال
واعلم أرشد اهلل تعالى، أنا لم نذكر من ذكرنا، وتعّنينا بتعدادىم، ألنا ندعي أنهم أكثر ممن 

َخاَلَفنا، بل المخالفوف لنا أكثر أضعافاً، وإنما جعلنا ذلك في مقابلة قوؿ الخصم: إنو صاحب 
 السنة والجماعة.

َصّلى اهلل عَلْيو وآلو  -ترة بنّص الرسوؿ فأما السنة فهي ال تفارؽ الكتاب، والكتاب ال يفارؽ الع
 الذي ال يحتمل التأويل. -وسّلم 

ومن  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وأما الجماعة فأي جماعة مع من خالف ذرية الرسوؿ 
 علماء األمة من ذكرنا.

 : فكيف يصح للمخالف دعوى الجماعة فيما ىذا حالو، والسنة-عليو السبلـ  -..إلى قولو 
عليو  -في خبلؼ العترة، وإنما ىذا كما بينا أف معاوية لما ظهر األمر، واضطر الحسن بن علي 

 إلى الموادعة، ُسمي ذلك العاـ عاـ الجماعة، وىذا معلـو للعلماء مّنا ومن خصومنا. -السبلـ 
نة ..إلى قولو: فانظر إلى ىذا األصل ما أضعفو، واألّس ما أوىاه، وأما إضافة مقالتو إلى س

وجماعة المسلمين، فهيهات ىيهات، لن يصل إلى  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -رسوؿ اهلل 
ذلك، وقد شاركتو فرؽ اإلسبلـ في الدعوى، فانتفى االستحقاؽ إال بالبينات، وىي البراىين، 

 .ولن تجد سبيبلً إلى ذلك، وأنَّى لو ذلك، ومن دونو خرط القتاد، وسّف الرماد، وحّر الجبلد
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: وإف أعجب العجائب وما عشَت رأيَت العجب، أف ُضبلََّؿ األمة -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
وشذَّاذىا، صارت تنازع أىل البيت دين أبيهم وجدىم، وأىل البيت أعرؼ بالذي نزؿ فيو، 
 تو.والعّواـ تقوؿ: ولد الصانع أعرؼ من المتعلم سنة، ومن أمثاؿ العرب: تعرفني بضب احترش

في شأف القرآف: نزؿ على جدنا من فوؽ سبع سماوات، وحكى  -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
 الحكيم سبحانو أنو ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خلفو، وأخبر بحفظو.

..إلى قولو: وقد نشره اهلل تعالى وقّوى الدواعي إليو، ألـز بو الحجة حتى وصل في الغرب إلى 
في الشرؽ كذلك إلى السد، ولم يبق حيز الكفر إالّ في الجهة الجنوبية نهاية السكن، و 

، ومن صاقبهم، فما بلدة من ببلدىم إال ولئلسبلـ فيها أثر، والكتاب  والشمالية بالهند والرـو
 الكريم فيها مستقر، فالحمد هلل رب العالمين.



ومن أين انتشر؟ وفي حجور  ..إلى قولو: وكيف يجهل األمر أىلو َوْيَحُكم، ففي بيت َمْن نزؿ؟
َمْن ترّبى؟ إال في أىل التنزيل والتأويل، والتحريم والتحليل، ذرية إبراىيم وزرع إسماعيل، وعترة 

، من أُلهموا غرائبو، وفهموا عجائبو، وعرفوا أوامره -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -محمد 
خو، ومحكمو ومتشابهو، ووعده ونواىيو، ومجملو ومبينو، وخصوصو وعمومو، وناسخو ومنسو 

ووعيده، وترغيبو وتهديده، ورسومو وحدوده وقصصو، وعزائمو ورخصو، ولفظو وإعرابو، وأمثالو 
وأبوابو، وما يجوز وما ال يجوز، وما وجو الحكمة في إنزالو على ما أنزؿ، وما المراد بو، وما 

ألَت، وإف كنَت قد عرفَت الواجب فيو وبو؛ فإف أحببت صحة دعوى ىذه الجملة، وَصْلَت وس
استحالة ىذه الدعوى وبطبلنها بما ألقي إليك من بغضة اآلؿ وألهمت من المحاؿ، فما ىي من 

 أبي بكر ببكر، وإذا لم تستح فاصنع ما شئَت.
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ويحك، من لك بنقض بيت عمره التنزيل، وخدمو جبريل، حازوا شرؼ األبّوة ، وفازوا بفضل 
م ُمِحبٌّ جناح المودة، ففاز وغنم، وشمخ بأنفو وناء بعطفو باغٌض، فخسر النبوة، َفَخَفض له

في قولو تعالى حاكياً عنو:  -عليو السبلـ  -وندـ، وعلى ىذا المعنى وقعت دعوة إبراىيم 
 [.37}فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَػْهِوي ِإلَْيِهْم{ ]إبراىيم:

ك أىل البيت حقاً، باألدلة التي يعقلها غيرؾ إْف لم : وسنبين ل-عليو السبلـ  -..إلى قولو 
 تعقلها، ويقبلها غيرؾ إْف لم تقبلها.

 :-عليو السبلـ  -..إلى قولو 
 أتهجوه ولست لو بكفؤ .... فشرّكما لخيركما الفداءُ 

ولكن، وما قولك بضائر لنا، وال قادح فينا، وقد بقينا على شناة من ىو أطوؿ منك باعاً، وأشد 
، وأحّر مصاعاً، وأثقف قراعاً، وكيف يطمع في إزالتنا طامع، ونحن الكلمة الباقية في ذراعاً 

الثقيل ، }َفَمْن  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -عقب إبراىيم الخليل ، والثقل من تراث محمد 
ِلَمْن َكاَف َلُو قَػْلٌب َأْو  [، }ِإفَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى29َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{ ]الكهف:

 ({ ]ؽ[.37َأْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيٌد)
: وقفونا في -عليو السبلـ  -: وإنما دعونا المسلمين كافة..إلى قولو -عليو السبلـ  -وقاؿ 

 إلى يومنا ىذا. -عليو السبلـ  -ذلك آباءنا من لدف علي بن أبي طالب 
ديننا ودين آبائنا ػ عليهم السبلـ ػ أدناىم إلّي أبي،  : فذلك-عليو السبلـ  -..إلى قولو 



والوصي ذو البياف المعرب ػ سبلـ اهلل  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -وأعبلىم النبي العربي 
 عليهم ػ.
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أوؿ من سّن الخروج على  -عليو السبلـ  -: وكاف زيد بن علي -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
جّرد السيف بعد الدعاء إلى اهلل، فمن حذا حذوه من أىل البيت ػ عليهم السبلـ ػ أئمة الجور، و 

فهو زيدي ، ومن تابعهم وصوَّبهم من األمة فكذلك، ولم يتأّخر عن زيد إال الروافض، فهم أىل 
ىذا االسم، والنواصب، وىم سلف الفقيو الذي يمشي في آثارىم، ويعشو إلى نارىم، فما 

 ضروا غير أنفسهم.
 :-عليو السبلـ  -فأما سند مذىبنا فقد ذكرناه عن أب فأب؛ فنعم اآلباء..إلى قولو 
 حتى تنحلتُو نصاً فأفضل ما .... أخذت دينك نصاً عن أٍب فأبِ 
 (1إذا رأيَت نجيباً صحَّ مذىبو .... فاقطع بخير على آبائو النجب)

َصّلى  -ا بوالدة المصطفى فهذا سند مذىبنا، فقد أسندناه إلى المشاىير، أئمة ىدى، اختصو 
فكل آبائنا ػ عليهم السبلـ ػ زيٌد إمامُو؛ ألنو عندنا أىل البيت إماـ األئمة  -اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

ومدح  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -بفتحو باب الجهاد على أئمة الجور، وقد مدحو الرسوؿ 
لي ، وعبداهلل بن الحسن، وإبراىيم بن أتباعو بما فيو كفاية، وزيد بن علي، ومحمد بن ع

 الحسن، لم يختلفوا في حرؼ واحد من أصوؿ دينهم.
دونهم على أئمة الجور تبعو فضبلء أىل البيت ػ عليهم  -عليو السبلـ  -فلما قاـ زيد بن علي 

: أال إف زيد بن علي -عليو السبلـ  -السبلـ ػ في القياـ، فقاؿ محمد بن عبداهلل النفس الزكية 
ـَ الحجة، وأوضح المحجة، ولن نسلك إال منهاجو،  -عليو السبلـ  - فتَح باب الجهاد، وأقا

 ولن نقفوا إال أثره.
__________ 

 البيتاف لمهيار الديلمي من قصيدتو البائية. -( 1)
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 -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -: فأما إسناد مذىبنا إلى رسوؿ اهلل -عليو السبلـ  -وقاؿ 
فأقوؿ: أخبرني أبي تلقيناً وحكاية على العدؿ، والتوحيد، وصدؽ الوعد والوعيد، والنبوة، 



 -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -بعد رسوؿ اهلل  -عليو السبلـ  -واإلمامة لعلي بن أبي طالب 
 ببل فصل، ولولديو الحسن والحسين ػ عليهما السبلـ ػ بالنص، وأف اإلمامة بعدىما فيمن قاـ

ودعا من أوالدىما، وسار بسيرتهما، واحتذا حذوىما، كزيد بن علي، ومن حذا حذوه من العترة 
الطاىرة ػ سبلـ اهلل عليهم ػ واختصت الفرقة ىذه من العترة وشيعتهم بالزيدية، وإال فاألصل علي 

من والتشيع لو، لخروج زيد بن علي على أئمة الظلمة، وقتالهم في الدين، ف -عليو السبلـ  -
 صّوبهم من الشيعة وصوبو وحذا حذوه من العترة، فهو زيدي بغير خبلؼ من أىل اإلسبلـ.

..إلى قولو مخاطباً لصاحب الخارقة: فأين تغدو بفرقة قد استولت على كثير من أقطار 
 اإلسبلـ، وعمرتو علماً ورجاالً وجداالً وقتااًل.

من إخوانك جنود العباسية مائتا ألف  -ـ عليو السبل -نعم، المفقود في أياـ محمد بن إبراىيم 
 مقاتل، ما أفناىم إال رجاؿ الزيدية، وكم يُعد لهم من الوقعات مع أئمة الهدى ػ عليهم السبلـ ػ.

 -: ونحن ننص مذىبنا عن أب فأب، إلى أف يتصل برسوؿ اهلل -عليو السبلـ  -..إلى قولو 
أضاؼ أىل البيت مذىبهم إليو،  -يو السبلـ عل -وزيد بن علي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم 

في الخروج على أئمة  -عليو السبلـ  -قالوا: نحن زيدية ، وإنما مرادىم مذىب زيد بن علي 
 الظلم.

فأما االعتقاد في أصوؿ الدين فرأي أىل البيت ػ عليهم السبلـ ػ فيو واحد ال يختلفوف في شيء 
 من أصولهم.

ه في ذلك عن أب فأب، إلى أف اتصل بالنبي والوصي، عليهم إسناد -عليو السبلـ  -ثم ساؽ 
 صلوات الملك العلي، قاؿ في آخره:

 كم بين قولي عن أبي عن جده .... وأبو أبي فهو النبي الهادي
 وفتًى يقوؿ روى لنا أشياخنا .... ما ذلك اإلسناد من إسنادي

 ..إلى قولو:
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 رٌؤ ىاٍد نماُه ىادِ واهلل ما بيني وبين محمٍد .... إال ام
 وأنا الذي عاينتموا أفعالو .... وكفى عيانكُم عن استشهادِ 

: فأما قولك لم يمنعك من محبة أوالده إال أنهم لم يتبعوه، والمحبة ال -عليو السبلـ  -وقاؿ 
 تكوف إال باالتباع؛ فإحدى المقتدمتين مسّلمة، إنو ال يجب الحّب إال باالتباع.

أنهم  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -م يتبعوه فغير مسّلم؛ ألنو قد أخبر فأما أف أىل بيتو ل



 يتبعونو، وال يفارقوف كتاب اهلل إلى ورود الحوض، وأنهم سفينة نوح العاصمة.
وىو عندنا أصدؽ من الفقيو ومن غيره من الخلق، وإف كانت لفظة أفعل ال تستعمل بينهما ػ 

: وقد صرَت تزاوج -عليو السبلـ  -كما ال يخفى ػ قاؿ   قلت: أي على الحقيقة في التفضيل
بين الجهلين، فانظر نتيجة الجهل ما ىيو، ألنك قلت: ما منعك من حّب أىل البيت إال أف 

َصّلى اهلل عَلْيو  -واتباع النبي  -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -المتأخرين منهم لم يتبعوا النبي 
 ى مقالتك الفاسدة، وىذا بناء جهل على جهل.عندؾ الثبوت عل -وآلو وسّلم 

المتأخر من صالحي أىل البيت ػ عليهم السبلـ ػ لم يخالف األوؿ، وال مخالفو إلى انقطاع 
 التكليف، لشهادة الصادؽ المصدوؽ، بخبلؼ قولك قد بّينا.

هم وقد رأيَت اإلسناد الذي حققنا لك من الطاىرين الناشئين في حجور الطاىرات؛ ألنا نعرف
جملة وتفصيبًل، وتفصيل أقوالهم، ومبلغ أعمارىم ، وعلل موتاىم، وأسباب قتبلىم، وموضع 

 قبورىم، وأوليائهم في كل وقت، وأعدادىم في كل وقت، إلى يومنا ىذا.
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قلت: وىذه فائدة كبرى، ومهمة عظمى، في انحصار العترة الطاىرة إلى زمن اإلماـ، فضبًل 
هلل عليهم ػ فما نقل من إجماعهم تواتراً كما في مسائل التوحيد والعدؿ، عمن سبقو ػ صلوات ا

والنبوة واإلمامة، واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فيكوف لو حكمو، وىو دليل قاطع فيما 
يصح أف يستدؿ بو فيو، وذلك فيما لم تكن حجية اإلجماع مترتبة عليو، وما نقل آحاداً ككثير 

ة، فلو حكمو في االستدالؿ بو على ما يقبل فيو اآلحاد، ومن خالف ما علم من المسائل العملي
 من إجماعهم فبل يعتد بو، لسبق اإلجماع لو، وذلك واضح بحمد اهلل.

وىذا رّد على من زعم أنهم ال ينحصروف، محاولة إلبطاؿ حجية اهلل على عباده ، وإطفاء لنوره 
ب لنا أدلتو المعلومة، وحججو المرسومة، ويؤّكد المبين في خلقو وببلده، وحاشا اهلل أف ينص

التوصية بالثقلين، واالستمساؾ بالخليفتين، ويجعلهم   -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -الرسوؿ 
كسفينة نوح المنجية من الغرؽ، ويخبر أنهم األماف ألىل األرض، وأنهم ال يفارقوف الكتاب إلى 

ك، وال اىتداء إلى سلوؾ تلك المسالك، فتبطل ثمرة يـو العرض، وال يكوف لنا سبيل إلى ذل
 ىذه الحجج القويمو، وتضمحّل فائدة تلك المناىج المستقيمة.

وقد صّرح بأف إجماع العترة حجة، كثيٌر من علماء األمة، واعترؼ بذلك الشيخ ابن تيمية في 
شرح  فتاواه، وقد أجبنا على من قاؿ: إنهم قد صاروا في كل فرقة، في آخر فصل من

(، بما ال يسعو المقاـ ، ولو لم يكن إال أىل الصدر األوؿ لكفى، فمعظم االفتراؽ  1الزلف)



 كاف في ذلك العصر، واهلل ولي التوفيق.
وىل ىذا إال محض العبث أو الجهل، تعالى وتقّدس عن ذلك كلو أحكم الحاكمين ، ورسولو 

م حجج اهلل على خلقو إلى يـو الدين، الصادؽ األمين، بل ى -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -
 وحملة دينو في كل وقت وحين.

__________ 
 .3/ط449 -( 1)
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: فمن أولى بهم في دينهم، وما سبب الخبلؼ بين الفريقين، -عليو السبلـ  -نعم، قاؿ اإلماـ 
 والمفرؽ بين األئمة الهادين كالمفرؽ بين النبيين.

ـ اإلماـ، وىو كاٍؼ شاٍؼ للسقاـ في كل مقاـ، وكبلـ اإلماـ إماـ انتهى المختار إيراده من كبل
الكبلـ ػ عليو وعلى آبائو أفضل الصبلة والسبلـ ػ وهلل قوؿ القائل في جده أمير المؤمنين ػ 

 صلوات اهلل عليو ػ:
 وتركُت مدحي للوصي تعّمداً .... إْذ كاف نوراً مستطيبلً كامبلً 

 ... وصفات ضوء الشمس تذىب باطبلً وإذا استطاؿ الشيء قاـ بنفسو .
 والحمد هلل رب العالمين، وصلواتو وسبلمو على رسولو األمين، وعلى آلو الطاىرين.

 ]شفاء األواـ وتتمتيو[
شفاء األواـ، للسيد اإلماـ الناصر للحق، حافظ العترة، أبي طالب ، األمير الحسين بن األمير 

 محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى ػ عليهم السبلـ ػ.الداعي إلى اهلل شيبة الحمد، بدر الدين، 
بدأ بالجزء الثاني من أوؿ كتاب البيع إلى آخر  -عليو السبلـ  -اعلم أف األمير الحسين 

 السير، ثم الجزء األوؿ إلى باب ما يصح من النكاح وما يفسد.
أمير المؤمنين إبراىيم  واختار اهلل لو جواره، فتّممو ابن ابن أخيو السيد اإلماـ العبلمة صبلح بن

بن تاج الدين أحمد بن األمير بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى ػ عليهم السبلـ ػ 
 إلى آخر أبواب النفقات.

عليو  -قاؿ في خطبة تتّمتو: فاستخرت اهلل ذا العز والطوؿ في تمامو، وتوخّيت مشاكلة طريقو 
من األخبار إال ما رُويتو بطريق القراءة على العلماء في ترتيبو ونظامو، فلم أرِو فيو  -السبلـ 
 األخيار.

..إلى قولو: إال حديثاً واحداً رويتو باإلجازة، وأنا أذكره في موضعو..إلى قولو: وتركُت اإلسناد 



 . انتهى.-عليو السبلـ  -جرياً على طريقو 
م سنة إحدى ( من شهر رمضاف المعظ28من التتمة يـو األحد ) -عليو السبلـ  -وفرغ 

وسبعمائة، وسمعها عليو في شواؿ منها السيُد اإلماـ أحمُد بن محمد بن الهادي بن تاج الدين 
 عليو السبلـ.
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ثم تّممو بكتاب الرضاع السيُد العبلمة صبلح الدين، صبلح بن الجبلؿ بن صبلح، أعاد اهلل 
 زاء.من بركاتو أجمعين، وجزاىم عن اإلسبلـ والمسلمين أفضل الج

والقاضياف الحافظاف  -عليو السبلـ  -ىذا، وقد ذكر اإلماـ المؤيد باهلل محمد بن القاسم 
شيخا اإلسبلـ: أحمد بن سعد الدين، وعبداهلل بن علي الغالبي، أنهم يروونو بطرؽ عالية من آؿ 

محمد ػ عليهم السبلـ ػ ليس بين كل واحد منهم وبين المصنف إال إماـ سابق، أو مقتصد 
 حق، وحمدوا اهلل على ذلك، وعّدوه من أقرب المسالك.ال

وأقوؿ حمداً هلل وتحديثاً بنعمتو جل وعبل: قد اتصلت بفضل اهلل ومنِّو طرقي إلى مؤلفو اإلماـ 
الناصر للحق، وإلى كثير من أئمة الهدى، بآبائنا نجـو آؿ محمد ػ صلوات اهلل عليهم وسبلمو ػ  

إليو وإلى غيره؛ فالحمد هلل على ما أوالنا من جزيل نعمو، كما مّر ويأتي في سياؽ األسانيد 
 ووىب لنا من جليل قسمو، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيو، وستتضح لك روايتنا للتتمتين.

 ]السند إلى مؤلفات األمير الحسين)ع([
ولي على انفراده، واهلل  -عليو السبلـ  -وأقّدـ السند الذي في جميع مؤلفات األمير الحسين 

 التوفيق واإلعانة.
فيقوؿ عبداهلل، المفتقر إلى اهلل، مجد الدين بن محمد ػ عفا اهلل عنهما ، وغفر لهما وللمؤمنين 

عليهما  -ػ: أروي كتاب شفاء األواـ، وجميع مؤلفات األمير الناصر للحق الحسين بن محمد 
، واإلرشاد إلى سوّي كالتقرير شرح التحرير ، وينابيع النصيحة، وثمرة األفكار  -السبلـ 

االعتقاد، وغير ذلك، سماعاً فيما سمعُت منها فيو كالشفاء وينابيع النصيحة، وما تضمنتو 
 المؤلفات المسموعة من التقرير وغيره، وإجازة عامة في الجميع،
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عن والدي وشيخي عالم آؿ محمد وزاىدىم، الولي؛ محمد بن منصور ػ رضي اهلل عنهما ػ عن 
 -عليو السبلـ  -والدنا اإلماـ المهدي لدين اهلل رب العالمين محمد بن القاسم الحوثي شيخو 

قراءة فيو وفي غيره، وإجازة  -عليو السبلـ  -عن اإلماـ المنصور باهلل محمد بن عبداهلل الوزير 
عامة، وىو عن مشائخو األعبلـ: أحمد بن زيد الكبسي، وأحمد بن يوسف زبارة، ويحيى 

لوزير ػ عليهم السبلـ ػ، وثبلثتهم عن السيد اإلماـ الحسين بن يوسف زبارة ، عن أبيو عبداهلل ا
السيد اإلماـ يوسف بن الحسين، عن أبيو السيد اإلماـ الحافظ الحسين بن أحمد، عن السيد 

اإلماـ عامر بن عبداهلل بن عامر، عن اإلماـ المؤيد باهلل محمد، عن أبيو اإلماـ القاسم بن 
 ليهم السبلـ ػ.محمد ػ ع

)ح(، ويرويها وغيرىا: اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم الحسيني ، عن شيخو السيد 
اإلماـ محمد بن محمد بن عبداهلل الكبسي، وىو والسيد اإلماـ أحمد بن زيد الكبسي يرويانو 

اإلماـ  وغيره، عن شيخهما السيد اإلماـ نجم األعبلـ محمد بن عبد الرب، عن عّمو السيد
إسماعيل بن محمد ، عن أبيو محمد بن زيد ، عن أبيو زيد بن اإلماـ المتوكل، عن أبيو اإلماـ 
 المتوكل على اهلل إسماعيل ، عن أبيو اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد ػ عليهم السبلـ ػ.

د المجموع نعم، وأروي جميع ما تقدـ ذكره بجميع الطرؽ السابقة في اإلسناد الجملي، وإسنا
 ، إلى اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد.
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وىو يروي شفاء األواـ، وجميع مؤلفات األمير الناصر للحق الحسين بن بدرالدين ػ عليهم 
السبلـ ػ عن السيد اإلماـ أمير الدين بن عبداهلل الهدوي قراءة في الشفاء، وإجازة في الجميع، 

بن المهدي القاسمي الجحافي، وعن السيد اإلماـ صبلح بن أحمد  وعن السيد اإلماـ إبراىيم
بن عبداهلل الوزير ػ عليهم السبلـ ػ ثبلثتهم يرووف عن اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ 

الدين، عن اإلماـ المنصور باهلل محمد بن علي السراجي، عن اإلماـ الهادي لدين اهلل عزالدين 
ل على اهلل المطهر بن محمد بن سليماف، عن اإلماـ المهدي بن الحسن، عن اإلماـ المتوك

لدين اهلل أحمد بن يحيى المرتضى ػ عليهم السبلـ ػ عن السيد اإلماـ الحجة، مفزع األئمة، 
ومرجع علماء األمة، المتوفى سنة أربع وثمانمائة، محمد بن سليماف، والد اإلماـ المتوكل على 

بلـ ػ عن اإلماـ الواثق باهلل المطهر، عن والده اإلماـ المهدي اهلل المطهر بن محمد ػ عليهم الس
لدين اهلل محمد، عن والده اإلماـ المتوكل على اهلل المطهر بن يحيى، عن المؤلف األمير 

الناصر للحق أبي طالب الحسين بن بدر الدين الداعي إلى اهلل محمد بن أحمد بن يحيى بن 



 يحيى ػ عليهم السبلـ ػ.
عليو  -د اهلل بالسلسلة النبوية، والعصابة الهادية المهدية، من لدينا إلى مؤلِّفو فاتصلت بحم

فنسأؿ اهلل أف يتّم علينا نعمو الباطنة والظاىرة، ويرزقنا الشكر الموجب للمزيد في  -السبلـ 
 الدنيا واآلخرة، بفضلو وكرمو.

 ])رجع( إلى شفاء األواـ وتتمتيو[
تّمتيو بإعانة اهلل وتوفيقو: وأرويو أيضاً بالطرؽ السابقة إلى اإلماـ ولنعد إلى تماـ طرؽ الشفاء وت

، وىو يرويو قراءة على السيد اإلماـ بدر -عليو السبلـ  -المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين 
آؿ محمد الهادي بن إبراىيم بن محمد الوزير، وىو واإلماـ أيضاً يرويانو عن والده السيد 

، وىو يرويو -عليو السبلـ  -كراـ، صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير اإلماـ، حافظ اآلؿ ال
 بطرٍؽ:
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األُولى: قراءة على والده شيخ العترة، محمد بن عبداهلل الوزير، عن والده السيد اإلماـ عبداهلل 
 بن الهادي بن إبراىيم بن علي الوزير، قراءة على السيد اإلماـ شيخ اآلؿ صبلح بن الجبلؿ

اليحيوي، صاحب التتمة الصغرى، وبعناية السيد فخر اإلسبلـ عبداهلل بن الهادي، أّلفها؛ فقرأ 
عليو األصل والتتمة الكبرى والصغرى، وىو يرويو قراءًة على السيد اإلماـ شيخ آؿ محمد 

ابن الحسين، قراءة على اإلماـ الولي، المهدي لدين  -صاحب الياقوتة -الهادي بن يحيى 
لي بن محمد بن علي ػ عليهم السبلـ ػ قراءة على إماـ الشيعة، وشيخ أعبلـ الشريعة، اهلل، ع

أحمد بن حميد الحارثي ػ رضي اهلل تعالى عنو ػ قراءة على اإلماـ األعظم المهدي لدين اهلل 
محمد بن المطهر بن يحيى، قراءة على السيد اإلماـ شيخ آؿ محمد المؤيد بن أحمد، قراءة 

 لناصر للحق الحسين بن محمد ػ عليهم السبلـ ػ.على المؤلف ا
)ح(، ويرويو اإلماـ محمد بن المطهر أيضاً، عن السيد اإلماـ عالم العترة الكراـ صبلح بن 

اإلماـ إبراىيم بن تاج الدين أحمد بن األمير بدر الدين، عن المؤلف األمير الناصر الحسين بن 
 اتضحت الطريق إلى جميع الكتاب األصل وتِتمََّتيو. بدر الدين ػ عليهم السبلـ ػ وبهذا اإلسناد

)ح(، ويرويو اإلماـ محمد بن المطهر، مناولًة، عن األمير العالم الكبير تاج الدين جبريل بن 
 الحسين، عن والده المؤلف ػ عليهم السبلـ ػ.

الشيعة  عن عالم -عليو السبلـ  -)ح(، ويرويو اإلماـ الولي، المهدي لدين اهلل علي بن محمد 
 المحدث شمس الدين أحمد بن علي بن مرغم الصنعاني، وىو يرويو بطريقين:



 األولى: بقراءتو على اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن المطهر ػ عليهم السبلـ ػ بسنده.
والثانية: عن القاضي العبلمة جماؿ الدين علي بن إبراىيم بن عطّية النجراني ػ رضي اهلل عنو ػ 

عماد اإلسبلـ، المؤيد برب العزة ، يحيى بن حمزة، عن اإلماـ المتوكل على اهلل عن اإلماـ 
 المظلل بالغماـ المطهر بن يحيى، عن المؤلف ػ عليهم السبلـ ػ.
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)ح(، وأرويو أيضاً بالطرؽ السابقة إلى اإلماـ المؤيد باهلل محمد بن القاسم، وإلى والده اإلماـ 
محمد، وىما يرويانو عن السيد اإلماـ صبلح بن أحمد الوزير، عن  المنصور باهلل القاسم بن

والده شمس آؿ محمد أحمد بن عبداهلل، عن اإلماـ المتوكل على اهلل شرؼ الدين ػ عليهم 
 السبلـ ػ بطرقو كما سبق.

)ح(، ويرويو السيد اإلماـ، شمس اإلسبلـ، أحمد بن عبداهلل الوزير، عن والده عبداهلل بن 
 عن والده السيد اإلماـ صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير بطرقو السابقة.إبراىيم، 

)ح(، ويرويو السيد اإلماـ صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير أيضاً ، عن السيد اإلماـ أبي 
العطايا عبداهلل بن يحيى بن المهدي، عن أبيو السيد اإلماـ الولي يحيى بن المهدي، عن اإلماـ 

 المطهر بن اإلماـ المهدي محمد بن اإلماـ المتوكل على اهلل المطهر بن يحيى، عن الواثق باهلل
 أبيو، عن جده، عن المؤلف األمير الناصر للحق الحسين بن محمد ػ عليهم السبلـ ػ.

: بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل وحده، وصبلتو على محمد وآلو، -عليو السبلـ  -قاؿ 
نا رشده بألطافو الخفية، وىدانا ُسُبل النجاة بعوارفو السنية..إلى آخر الحمد هلل الذي ألهم

 الكتاب.
 ]كتاب أنوار اليقين[

كتاب أنوار اليقين لئلماـ األوحد أمير المؤمنين المنصور باهلل الحسن بن الداعي إلى اهلل شيبة 
 الحمد بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى ػ عليهم السبلـ ػ.

الطرؽ السابقة إلى اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين، التي أعبلىا السماع لي أرويو ب
فيو بقراءتي على والدي ػ رضواف اهلل عليو ػ بطرقو إلى اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ 

عن السيد اإلماـ الحافظ صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير، عن  -عليو السبلـ  -الدين 
يد اإلماـ، محيي علـو العترة الكراـ، عبداهلل بن يحيى بن المهدي الزيدي، عن أبيو، شيخو الس

عن اإلماـ الواثق باهلل المطهر، عن أبيو اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد، عن السيد العبلمة 
صبلح الدين صبلح بن اإلماـ المهدي لدين اهلل إبراىيم بن تاج الدين أحمد بن األمير الداعي 



هلل بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى ػ عليهم السبلـ ػ، عن المؤلف اإلماـ إلى ا
 المنصور باهلل الحسن بن محمد ػ على جميعهم السبلـ ػ.
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فقد انتهى اإلسناد مسلسبلً بأعبلـ البيت النبوي، وىداة المنصب العلوي، ليس بيننا وبين 
، أنالنا اهلل من بركاتهم، وأفرغ علينا من أنوار ىدايتهم، اإلماـ إال إماـ سابق، أو مقتصد الحق

 آمين آمين.
 ]مؤلفات اإلماـ يحيى بن حمزة)ع([

: -َصّلى اهلل عَلْيو وآلو وسّلم  -مؤلفات اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بن حمزة بن رسوؿ اهلل 
 -عليو السبلـ  -ين االنتصار وسائر كتبو: أرويها باألسانيد المتقدمة إلى اإلماـ يحيى شرؼ الد

عن الفقيو العبلمة علي بن أحمد الشظبي، عن الفقيو العبلمة علي بن زيد، عن السيد اإلماـ أبي 
العطايا عبداهلل بن يحيى، عن الفقيو نجم الدين يوسف بن أحمد، عن السيد اإلماـ فخر 

مائة، وعن شيخ اإلسبلـ عبداهلل بن اإلماـ يحيى بن حمزة المتوفى عاـ ثمانية وثمانين وسبع
اإلسبلـ حسن بن محمد النحوي، والفقيو شمس الدين أحمد بن سليماف األوزري، وعن الشيخ 

جماؿ الدين علي بن إبراىيم بن عطية المتوفى عاـ واحد وثمانمائة، وأخيو الشيخ العبلمة 
يحيى  إسماعيل بن إبراىيم، خمستهم ػ رضواف اهلل عليهم ػ يرووف عن اإلماـ المؤيد برب العزة

 بن حمزة ػ عليهم السبلـ ػ جميع مؤلفاتو.
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 ]المنهاج الجلي، الروض النضير[
شرحا مجموع اإلماـ األعظم الولي بن الولي زيد بن علي بن الحسين بن علي ػ صلوات اهلل 

 عليهم وسبلمو ػ.
المطهر بن أما المنهاج الجلي فقد سبق في سند المجموع بالسند إلى مؤلِّفو اإلماـ محمد بن 

 يحيى ػ عليهم السبلـ ػ.
وأما الروض النضير فأرويو بطرؽ أعبلىا: عن والدي ػ رضي اهلل عنو ػ عن شيخو العبلمة شيخ 

اإلسبلـ محمد بن عبداهلل الغالبي، عن حفيد المؤلف ابن بنتو العبلمة الحافظ أحمد بن محمد 
يد العبلمة بدر الدين محمد بن السياغي المتوفى سنة ثبلث وعشرين وثبلثمائة وألف، عن الس



إسماعيل بن محمد الكبسي المتوفى سنة تسع وثمانين ومائتين وألف، عن أبيو ػ رضي اهلل عنهم 
ػ عن المؤلف القاضي العبلمة الحافظ شرؼ الدين الحسين بن أحمد السياغي الحيمي 

ؿ فيو: بسم اهلل الصنعاني المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف ػ رحمو اهلل تعالى ػ قا
 الرحمن الرحيم، الحمد هلل شارح الصدور بأنوار معارفو..إلى آخره.

 ]مؤلفات السيد الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير[
مؤلفات السيد الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير، أرويها بالسند السابق إلى السيد صاـر الدين 

، عن عّمو الحافظ محمد بن إبراىيم الوزير إبراىيم بن محمد الوزير، عن أبيو محمد بن عبداهلل
 المؤلف.

 ]مؤلفات السيد اإلماـ الهادي بن إبراىيم الوزير[
وبهذا السند إلى السيد صاـر الدين إبراىيم بن محمد بن عبداهلل بن الهادي بن إبراىيم، عن 

ن إبراىيم أبيو، عن جده عبداهلل، عن أبيو الهادي: أروي جميع مؤلفات السيد اإلماـ الهادي ب
 الوزير.

 ]مؤلفات السيد محمد بن إسماعيل األمير[
مؤلفات السيد البدر محمد بن إسماعيل األمير، أرويها بالسند السابق إلى السيد أحمد بن 

يوسف زبارة، والسيد أحمد بن زيد الكبسي، عن السيد عبداهلل بن محمد، عن أبيو البدر 
 محمد بن إسماعيل األمير.
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 ت السيد الحسن بن أحمد الجبلؿ[]مؤلفا
ىػ( بالسند السابق إلى 1084مؤلفات السيد العبلمة الحسن بن أحمد الجبلؿ المتوفى )

الحسين بن أحمد زبارة، عن القاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي المتوفى سنة ثماف 
 ومائة وألف، عن المؤلف.

 ]مؤلفات الشيخ العبلمة صالح المقبلي[
شيخ العبلمة صالح المقبلي المتوفى سنة ثماف ومائة وألف، بالسند السابق إلى مؤلفات ال

 العبلمة محمد بن إسماعيل األمير، عن العبلمة عبد القادر بن علي البدري، عن المؤلِّف.
 ]بياف ابن مظفر[

بياف ابن مظفر العبلمة يحيى بن أحمد، المتوفى سنة خمس وسبعين وثمانمائة ، بالسند السابق 
 لى اإلماـ شرؼ الدين، عن علي بن أحمد، عن علي بن زيد، عن المؤلِّف.إ



 ]مؤلفات القاضي العبلمة أحمد ين يحيى حابس[
مؤلفات القاضي العبلمة أحمد بن يحيى حابس: شرح الكافل، وشرح التكملة، والمقصد 

بقات، الحسن، والتكميل، وشرح الخبلصة، بالسند اآلتي إلى إبراىيم بن القاسم صاحب الط
 عن القاضي العبلمة أحمد بن ناصر المخبلفي، عن أبيو، عن جده، عن المؤلِّف.

 ]شرح األزىار للعبلمة عبداهلل بن مفتاح[
شرح األزىار للعبلمة عبداهلل بن مفتاح المتوفى سنة سبع وسبعين وثمانمائة، وما يتعّلق بو من 

، عن علي بن أحمد، عن علي بن الحواشي، أروي ذلك بالسند السابق إلى اإلماـ شرؼ الدين
 زيد، عن المؤلف ابن مفتاح.

 ]مؤلفات العبلمة محمد بن يحيى بهراف[
مؤلفات العبلمة محمد بن يحيى بهراف المتوفى سنة سبع وخمسين وتسعمائة: المعتمد، 

والكافل، وتخريج البحر، وشرح األثمار، والتكميل ، وغيرىا، بالسند السابق إلى اإلماـ القاسم 
 محمد، عن العبلمة عبد العزيز بن محمد، عن أبيو المؤلف. بن
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 ]طبقات الزيدية[
طبقات الزيدية للسيد اإلماـ إبراىيم بن القاسم بن اإلماـ المؤيد باهلل محمد بن القاسم بن 

 محمد ػ عليهم السبلـ ػ.
حسن بن جميل الطريق إليها: السند اآلتي في طرؽ اإلجازات إلى الفقيو العبلمة علي بن 

المعروؼ بالداعي، عن القاضي العبلمة الرباني، صاحب بلوغ األماني، محمد بن أحمد بن 
يحيى بن جار اهلل مشحم، عن المؤلف السيد اإلماـ الصاـر إبراىيم بن القاسم ػ رضي اهلل عنهم 

 اهلل الحق ػ قاؿ فيها: بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين ، وأشهد أف ال إلو إال
المبين، وأشهد أف محمداً عبده ورسولو الصادؽ األمين، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

الطيبين الطاىرين، أما بعد: فهذا كتاب جمعُت فيو أسماء الرواة التي في كتب أئمتنا، أئمة 
 الزيدية الهداة، ولم أذكر إال من لو سند متصل غالباً، وجعلتو ثبلث طبقات:

ي أسماء الصحابة، والثانية: في أسماء التابعين وتابعيهم إلى رأس الخمسمائة، األولى: ف
وكتب شيعتهم متصل السند إلى يومنا ىذا..إلى  -عليهم السبلـ  -والثالثة: َمْن روى كتبهم 

 آخر ما في الكتاب.
 ]عدة األكياس شرح األساس، الغاية وشرحها الهداية[



اـ عمدة األعبلـ أحمد بن محمد الشرفي، والغاية عدة األكياس شرح األساس للسيد اإلم
 -وشرحها الهداية إلماـ العلـو وسلطاف المنطوؽ والمفهـو الحسين بن القاسم بن محمد 

باألسانيد السابقة إلى اإلماـ المتوكل على اهلل إسماعيل بن القاسم، عن أخويو  -عليهم السبلـ
مد الشرفي في شرح األساس، والحسين الحسن بن القاسم ، عن السيد اإلماـ أحمد بن مح

 في كتابو الغاية وشرحها عليهم السبلـ.
قاؿ فيو: بسم اهلل الرحمن الرحيم، يقوؿ الفقير إلى اهلل عز وجّل، الغني بإعانتو على ما عقد 

 وحّل،... إلى آخر الكتاب، والحمد هلل المنعم الوّىاب.
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رر من الذخر المكنوف، ما فيو قرة العيوف، على قرب وقد تحّصل بفضل اهلل ولو الحمد فيما تح
 -صلوات اهلل عليهم  -اإلنتواؿ، وتيسير المناؿ، وقد أحاط بنفائس مؤلفات آؿ محمد 

رضي اهلل عنهم ػ ومؤلفات غيرىم، بالطرؽ التي في الشافي، إحاطة الهالة بالقمر،  -وشيعتهم 
عد تماـ الجملة، مع كوف أصوؿ الطرؽ إليو في واألكماـ بالثمر، ولم يبَق إالّ ما ىو كالفضلة ب

ىذا متحصّلة، وىذه الطرقات اآلتية إف شاء اهلل إلى كتب اإلجازات، وفيها بغية الرائد وضالة 
 الناشد، واهلل تعالى ولي التوفيق والتسديد في جميع المقاصد، وحسبي اهلل ونعم الوكيل.

 ]كتب اإلجازات المشار إليها[
شار إليها، اعلموا حرسكم اهلل تعالى أف أجمع ما اطلعنا عليو ، وصحت لنا ُكتب اإلجازات الم

الرواية إليو، من كتب اإلجازات، ىي الثبلث المشهورة: إجازة القاضي العبلمة حواري آؿ 
محمد أحمد بن سعد الدين المسوري، وإجازة القاضي العبلمة الرباني محمد بن أحمد مشحم 

طرؽ كتب آؿ من ُأنزلت عليو المثاني، وإجازة القاضي العبلمة،  ؛ المسّماة بلوغ األماني في
بدر الشيعة، وفخر أعبلـ الشريعة، عبداهلل بن علي الغالبي ػ رضي اهلل عنهم ػ فقد جمعت ىذه 
الثبلث الطرؽ إلى مؤلفات األئمة الكراـ، وسائر علماء اإلسبلـ، وأسانيد المصنفات، مذكور 

و، وقد وقعت اإلحاطة فيما سبق بمعظم المقصود، من تفصيل فيها سند كل كتاب إلى مؤلِّف
أسانيد المؤلفات الجامعة النافعة بحمد اهلل،، على صفة ليست محررة في شيء من المؤلفات 

 السابقة، وما لم نذكر سنده تفصيبًل، فيطلب من كتب اإلجازات، وىذه طرقها.
بحمد اهلل بطرؽ عديدة، أرفعها ما أوّضحو فأقوؿ واهلل ولي التوفيق إلى أقـو طريق: قد ثبتت لنا 

 إف شاء اهلل ىنا:
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 ]إجازة القاضي العبلمة أحمد بن سعد الدين المسوري[
فيروي المفتقر إلى اهلل تعالى، مجد الدين بن محمد ػ عفا اهلل عنهما ػ إجازة القاضي العبلمة 

يخي العبلمة الولي شيخ آؿ أحمد بن سعد الدين المسوري ػ رضي اهلل عنو ػ عن والدي وش
محمد، محمد بن منصور ػ رضي اهلل عنهما ػ عن شيخو والدنا اإلماـ المجدد للدين أمير 

المؤمنين المهدي لدين اهلل رب العالمين محمد بن القاسم الحسيني الحوثي ػ قدس اهلل روحو ػ 
اهلل الوزير ػ رضي اهلل بطرقو، التي إحداىا عن شيخو اإلماـ الشهير المنصور باهلل محمد بن عبد

عنو ػ عن شيخو السيد العبلمة أحمد بن يوسف زبارة، وعن شيخو السيد العبلمة يحيى بن 
عبداهلل بن عثماف الوزير ػ رضي اهلل عنهم ػ عن شيخهما السيد اإلماـ الحافظ الحسين بن 

بن أحمد يوسف زبارة، عن والده السيد العبلمة يوسف بن الحسين زبارة، عن أبيو الحسين 
زبارة، عن القاضي العبلمة شيخ الشيوخ أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ، عن المؤّلف القاضي 

 أحمد بن سعد الدين المسوري بطرقو المذكورة فيو.
 ]كتاب بلوغ األماني[

وأروي كتاب بلوغ األماني عن والدي العبلمة العامل الولي محمد بن منصور المؤيدي ػ رضي 
عليو السبلـ  -اإلماـ األعظم المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم الحسيني  اهلل عنو ػ عن شيخو

عن شيخو السيد  -عليو السبلـ  -عن شيخو اإلماـ األواه المنصور باهلل محمد بن عبداهلل  -
اإلماـ يحيى بن عبداهلل بن عثماف الوزير، عن السيد العبلمة شيخ العترة محمد بن يحيى 

مة يحيى بن صالح السحولي، عن القاضي العبلمة محمد بن أحمد الكبسي، عن القاضي العبل
 مشحم ػ رحمو اهلل ػ بطرقو في كتابو المذكور.
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وأروي أيضاً أسانيد القاضيين: العبلمة أحمد بن سعد الدين المسوري، والعبلمة محمد بن 
دي لدين اهلل محمد أحمد مشحم، عن والدي ػ رضي اهلل عنو ػ عن والدنا اإلماـ األعظم، المه

عن شيخو السيد اإلماـ الحافظ المحقق سيد بني  -عليو السبلـ  -بن القاسم الحوثي 
الحسن، مدرس علـو آؿ الرسوؿ المؤتمن، محمد بن محمد الكبسي، عن شيخو السيد 
العبلمة بدر اآلؿ األكرمين إسماعيل بن أحمد الكبسي ػ رضي اهلل عنو ػ عن شيخو الفقيو 

ي بن حسن جميل المعروؼ بالداعي ػ رحمو اهلل ػ عن القاضي العبلمة محمد بن العبلمة عل
 أحمد مشحم.



وىو بطرقو في كتابو إسناَد كل كتاب إلى مؤلفو، وبهذا السند إلى العبلمة محمد بن أحمد 
مشحم، عن شيخو العبلمة أحمد بن محمد األكوع، عن شيخو العبلمة أحمد بن سعد الدين، 

 ة في مؤلفو طريَق كل ُمَؤلَّف إلى صاحبو.بأسانيده المثبت
 ]اإلحازة في طرؽ اإلجازة[

وأروي اإلحازة في طرؽ اإلجازة، عن والدي العبلمة محمد بن منصور ػ رضي اهلل عنو ػ عن 
عن اإلماـ  -عليو السبلـ  -والدنا اإلماـ المهدي لدين اهلل رّب العالمين محمد بن القاسم 

اهلل الوزير، وعن القاضي العبلمة المحقق صفي اإلسبلـ أحمد بن المنصور باهلل محمد بن عبد
عبد الرحمن المجاىد، وعن القاضي العبلمة صفي اإلسبلـ أحمد بن إسماعيل القرشي العلفي، 

 ثبلثتهم، عن المؤلف القاضي العبلمة عبداهلل بن علي الغالبي ػ رضي اهلل عنو ػ.
و السيد اإلماـ حافظ آؿ محمد عبداهلل بن أحمد وأرويها عن والدي ػ رضي اهلل عنو ػ عن شيخ

المؤيدي العنثري البصير ػ رضي اهلل عنو ػ وعن شيخو العبلمة ولي آؿ محمد، محمد بن عبداهلل 
الغالبي ػ رضي اهلل عنهم ػ عن شيخهما العبلمة شيخ الشيوخ، وأستاذ أىل الرسوخ، عبداهلل بن 

 نو ػ بطرقو المذكورة في كتابو.علي بن علي الغالبي المؤلِّف ػ رضي اهلل ع
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نعم، وأروي ىذه الطرقات وغيرىا أيضاً، بالطريق المتصلة بحي الوالد العبلمة فخر آؿ الرسوؿ 
 الكراـ، وعلم العترة األعبلـ، األفضل الولي، عبداهلل بن يحيى المؤيدي العجري.

الم الرباني ، عالم آؿ محمد وىو يروي عن مشائخو الكراـ األعبلـ، وىم: السيد اإلماـ الع
 وزاىدىم، الحسين بن محمد الحوثي، واإلماـ الهادي لدين اهلل الحسن بن يحيى المؤيدي.
وعن أخيو العبلمة األفضل صفي اإلسبلـ، وشيخ العترة الكراـ، أحمد بن يحيى العجري ، 

والسيد العبلمة وأخيو العبلمة جماؿ الدين، وختاـ المحققين، علي بن يحيى المؤيدي العجري، 
الولي، يحيى بن حسن طيب الحسني، والقاضي العبلمة محّب آؿ النبي، محمد بن عبداهلل 

الغالبي، وأخيو القاضي العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن عبداهلل الغالبي ػ رضي اهلل عنهم ػ 
محمد بن وسبعتهم، وىو أيضاً، يرووف جميعاً عن اإلماـ األعظم المجدد للدين أمير المؤمنين 

 بطرقو المذكورة آنفاً، وغيرىا. -عليو السبلـ  -القاسم الحسيني الحوثي 
قاؿ السيد اإلماـ الرباني الحسين بن محمد الحوثي ػ رضواف اهلل عليو ػ في بعض إجازاتو: 

حسبما أجازني مشائخي شكر اهلل سعيهم، منهم: إماـ الزماف، وترجماف البياف، ومعدف التبياف، 
 ا محمد بن القاسم الحوثي ػ مّد اهلل مدتو، وحرس مهجتو ػ.الحجة موالن



وقاؿ في ُأخرى عند تعداد مشائخو المجيزين لو: واإلماـ سيد بني الحسين والحسن ، إماـ 
، ذو األقواؿ الواضحة، واألنظار الراجحة، محمد  ، معقولها ومنقولها ومنطوقها والمفهـو العلـو

، ومنهم: شيخ اآلؿ، ومعين فضلهم الزالؿ، العبلمة ضياء بن القاسم الحوثي ػ رضي اهلل عنو ػ
اإلسبلـ ، عبد الكريم أبو طالب ، صاحب الروضة ػ رحمهم اهلل ػ. انتهى كبلمو ػ رضي اهلل عنو، 

 وأعاد من بركاتو ػ.
 ]مصنف السيد العبلمة عبدالكريم أبوطالب في اإلجازات[

صاحب الروضة نروي مصنفو في اإلجازات،  نعم، وبهذه الطريق إلى السيد العبلمة عبد الكريم
 وىو مؤلف جامع، فتكوف المرويات ىنا أربعاً بحمد اهلل.
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 ]إتحاؼ األكابر، مؤلفات الشوكاني[
وكذلك إجازة القاضي العبلمة الشوكاني المسماة إتحاؼ األكابر وسائر مؤلفاتو ، أرويها عن 

عن شيخو العبلمة  -عليو السبلـ  -دين اهلل والدي ػ رضي اهلل عنو ػ عن اإلماـ المهدي ل
 محمد بن محمد الكبسي ػ رضي اهلل عنو ػ عن المؤلف الشوكاني بطرقو.

 ]إجازة الوالد العبلمة عز اإلسبلـ محمد بن إبراىيم حورية للمؤلف[
وممن صدرت لنا منو اإلجازة العامة: الوالد العبلمة عّز اإلسبلـ، وشيخ العترة الكراـ، 

، محمد بن إبراىيم حورية المؤيدي ػ رضي اهلل عنو ػ وىو يروي عن مشائخو الكراـ، األوحدي
منهم: اإلماـ الهادي لدين اهلل الحسن بن يحيى، والقاضي العبلمة محمد بن عبداهلل الغالبي ػ 

رضي اهلل عنهم ػ وىما يروياف عن اإلماـ كما سبق، ولو مقروءات كثيرة يرويها سماعاً عن السيد 
 ـ القطب الولي رباني آؿ محمد الحسين بن محمد الحوثي ػ رضي اهلل عنهم ػ.اإلما

قاؿ بعد أف زبرىا في إجازتنا: وىو يروي جميع ىذه المسوعات وغيرىا، عن مشائخو الذين ىم 
حي اإلماـ المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم الحوثي ػ صلوات اهلل عليو ػ فإنو قرأ عليو في 

 .جبل برط أياـ الطلب
 وقاؿ الوالد العبلمة محمد بن إبراىيم ػ حماه اهلل ػ في إجازتو ىذه:

 وبعد إف الولد العبلمة .... الفّذ والنبراس ذا الشهامة
 وواحد العصر فريد عقده .... لما حوى من نبلو ومجده
 وىو ببل ريب طباؽ اسمو .... فلم يكن مخالفاً لرسمو

 س العلماء األعبلـمجد الهدى والدين واإلسبلـ .... ونجل رأ



 محمد بن السيد المنصور .... ذي الفضل والزىادة المشهور
 دامت لهم من ربنا السعادة .... والفوز بالحسنى مع الزيادة
 عّوؿ في التاريخ أف ُأجيَزه .... في كل مسموٍع وما استجيزه

 عمن روى لي مسنداً مسلسبلً .... في كل فنٍّ أو رواه مرسبلً 
 ىذا. ..إلى آخر كبلمو
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وأروي ىذه اإلجازات وغيرىا أيضاً، باإلجازة العامة عن شيخنا العبلمة، نجم أعبلـ العصر، 
وبدر سادات الدىر، شرؼ الدين، الحسن بن الحسين الحوثي ػ رحمو اهلل تعالى، وأكـر كريم 

زة عن محّياه، ورضي عنو وأرضاه ػ عن السيد العبلمة محمد بن يحيى المؤيدي الصعدي، إجا
عن اإلماـ المهدي لدين اهلل  -والده العبلمة الولي الحسين بن محمد الحوثي ػ رضي اهلل عنهم 

 رضي اهلل عنو ػ. -
وأروي ىذه اإلجازات وغيرىا أيضاً، عن الوالد العبلمة فخر اإلسبلـ، ونبراس العصابة األعبلـ، 

رضي اهلل عنو ػ باإلجازة العامة عبداهلل بن اإلماـ الهادي الحسن بن يحيى المؤيدي القاسمي ػ 
منو في جميع طرقو منها: عن والده اإلماـ ػ رضي اهلل عنو ػ عن والدنا اإلماـ المهدي لدين اهلل 

 محمد بن القاسم ػ رضي اهلل عنو ػ ثم بطرقو المتقدمة.
 ]سبيل الرشاد لئلماـ الحسن بن يحيى القاسمي[
ر مفرد لئلماـ الهادي لدين اهلل الحسن بن وأروي جميع ما تضمنو سبيل الرشاد، وىو مختص

يحيى القاسمي ػ رضي اهلل عنو ػ بالطرؽ السابقة المتصلة بالسيد اإلماـ أحمد بن يوسف زبارة؛ 
فجميع ما فيو رواه اإلماـ الهادي بسنده إليو، وبالطرؽ المتصلة بالسيد اإلماـ عبداهلل بن أحمد 

 العنثري.
، وبالطرؽ المتصلة باإلماـ الهادي التي منها: عن ولده وقد روى اإلماـ جميع ما فيو عنو

 عبداهلل، عنو، كما سبق، وَثمََّة طرقات غيرىا، وفي ىذا كفاية وافية إف شاء اهلل تعالى.
وقد تقّدمت الطرقات إلى مؤلفات أئمتنا ػ عليهم السبلـ ػ التي منها: الشافي، وكذا ما وّشح بو 

مولى العبلمة نجم العترة، الحسن بن الحسين الحوثي رضي من التخريج ألحاديثو ػ لشيخنا ال
 اهلل تعالى عنو ػ أرويو عنو بطريق المناولة مع المراجعة لو والسماع في كثير من أبحاثو.

ىذا، فقد أجزتو أف يروي عني ما تقدـ من الطرقات آنفاً، وجميع ما صح لو من مسموعاتي 
 دراية.ومجازاتي، وجميع ما ثبت لو عني من رواية و 
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وأجزُت لو رواية ما جمعتو، كالتحف الفاطمية على الزلف اإلمامية ػ وقد طُبع ػ، ولوامع األنوار 
بجوامع العلـو واآلثار، وفصل الخطاب في خبر العرض على الكتاب، والثواقب الصائبة 

والحجج المنيرة لكواذب الناصبة، والفلق المنير بالبرىاف، وإيضاح الداللة في تحقيق العدالة، 
على األصوؿ الخطيرة، والجواب التاـ في تحقيق مسألة اإلماـ، والجواب الكافي عن ما أورده 

من األسئلة في صدر الشافي ػ ويسمى عيوف الفنوف ،  -عليو السبلـ  -اإلماـ المنصور باهلل 
لمنهج األقـو وقد طُبع ػ، والرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع التضليل، وا

في مسألتي الرفع والضم والجهر بسم اهلل الرحمن الرحيم وإثبات حي على خير العمل ومعنى 
الزيدية عند المحققين ػ وقد طُبع ػ، ومجمع الفوائد، وكتاب الحج والعمرة على مذاىب أئمة 

مامة، العترة وسائر علماء األمة ػ وقد طُبع ػ، ومنهج السبلمة في جمع أخبار المحيط باإل
والببلغ الناىي عن استماع الغناء وآالت المناىي ػ الموجو إلى اإلماـ أحمد ػ، والدليل القاطع 

المانع للتنازع، والماحي للريب عن اإليماف بالغيب، وإيضاح األمر في علم الجفر، والجوابات 
ق في البداية المهمة عن مسائل األئمة، وجميع ما صح لو عني من طرؽ الرواية، واهلل ولي التوفي

 والنهاية.
 على من أجاز لو[ -أيده اهلل تعالى  -]شرط المؤلف 

وال أشترط عليو إال ما اشترطو األئمة األعبلـ والعلماء الكراـ ػ رضي اهلل عنهم ػ من تحري طرؽ 
الصحة، وتحقيق النظر، والعمل بالعلم، وبذلو لطالبيو، وصيانتو عن غير مستحّقيو، وإلى اهلل أبرُأ 

كل ما ينقُض قواعد اإلسبلـ المقررة، وما يخالف براىين المعقوؿ والمنقوؿ، وإجماع العترة من  
المطهرة ػ وىو أّيده اهلل وشرح صدره من العلم والعمل بأرفع محل ػ وما أحقو بما تمثل بو بعض 

 األئمة الكراـ...

(1/78) 

 

ح اهلل علينا وعليو فتوح ولم أشترط شرطاً عليو؛ ألنو أجّل وأعلى أف يصّحف ما يملي، فت
 العارفين، ورزقنا وإياه والمؤمنين تقواه، والكوف كما أمرنا مع الصادقين، آمين آمين.

 ]وصيَّة المؤلف[
وأوصيو ونفسي بتقوى اهلل تعالى، والتمسك بمن أمر اهلل بالتمسك بهم، سفن النجا، والعصمة 

 اعتدى، ولن يفلح أبدًا.من الردى، الذين من تمسك بهم اىتدى، ومن خالفهم ضّل و 



جعلنا اهلل ممن استمسك بعروتهم الوثقى، واستعصم بحبلو المتين األقوى ، واقتفى سوي 
منهاجهم، ومشى على سنن أدراجهم، وىو دين اهلل القويم، وصراطو المستقيم، إنو ىو السميع 

 العليم.
األعماؿ والدعاء بظهر  أف ال يتركني من المشاركة فيما أمكن من صالح -حرسو اهلل  -وأوصيو 

الغيب، وال سيما بالتسديد والتوفيق والرحمة والمغفرة، كما أني كذلك ال أتركو إف شاء اهلل 
تعالى؛ َلَطَف اهلل بنا وبو فيما قضى، ووفقنا لما يحب ويرضى، وصلوات اهلل وسبلمو على رسولو 

 األمين، وآلو المطهرين.
 ]خاتمة[

واعتوار عوامل، كفانا اهلل تعالى وإياكم ما أىمنا في العاجل وكاف التحرير على توفر شواغل، 
واآلجل، غرة شهر ربيع األوؿ، سنة أربع وتسعين وثبلثمائة وألف من الهجرة النبوية، على 

صاحبها وآلو أفضل الصبلة والسبلـ، وسبحاف اهلل العظيم وبحمده، سبحاف اهلل العظيم، وال 
م، وصلى اهلل وسلم على محمد األمين، وآلو الطاىرين، حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظي

 آمين.
وكاف تخريج بعض األخبار الشريفة عجالة على ظهر السفر، عقيب تماـ الحج والزيارة، بمّن 
اهلل سبحانو وفضلو، مع عدـ المراجع الحافلة باألخبار واآلثار، ولكن ما ال يدرؾ كلو ال يترؾ 

 .جّلو، واهلل سبحانو ولي التوفيق
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 انتهى واهلل ولي التوفيق، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين.
 وسبلـ اهلل عليكم ورحمتو وبركاتو

 وغفرانو -سبحانو  -المفتقر إلى عفو اهلل 
 عفا اهلل عنهم وغفر لهم وللمؤمنين آمين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي
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